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получаване

Данни на подателя (име и/или ел. поща), въпрос

Разяснение от УО

zp_dimoood@mail.bg

2.

3.
Запитване
№1
(22.10.2019)
4.

Здравейте,
Имам следните въпроси по подмярка 4.2.2 :
1. Допустимо ли е да заложа в бизнес плана увеличение
на стадото/напр. От 75 на 150бр. Кози/, с който да
докажа капацитета на преработвателното предприятие/
мини мандра/?
2. Съществува ли изискване за срок но договора за наем
на животновъдния обект, с която продукция се доказва
капацитета на преработвателното предприятие/ мини
мандра/?
3. Необходимо ли е да представя фактури, приемопредавателни протоколи или други документи за
доказване на мин 33% доход от земеделие за предходна
календарна година?
4. Възможно ли е по време на изпълнение на бизнес
плана стопанството ми да се увеличи над 7 999 евро?
5. До момента приемите по мерките от ПРСР бяха с
продължителност 3 месеца. Каква е причината срокът
за кандидатстване да е ограничен до 23,12,2019г. като
се има предвид, че за това време е невъзможно да се
изработи и одобри от съответната община технически

1. Във връзка с т. 8 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на
дейностите“ на Условията за кандидатстване, кандидатът има
възможност да заяви в Декларация за видовете преработвани суровини
съгласно Приложение № 18 увеличаване на броя на отглежданите
животни за първа, втора и трета прогнозна година, спрямо
първоначалния размер на стопанството към датата на кандидатстване.
2. Срокът на договора за наем на животновъдния обект, с който се
доказва капацитета на предприятието на кандидата, следва да бъде
съобразен с условието за допустимост съгласно т. 8 от Раздел 13.2
„Условия за допустимост на дейностите“ на Условията за
кандидатстване.
3. Да, по отношение на всички изискуеми документи съгласно т. 8 от
Раздел 24.1 „Списък с изискуеми документи“ към Условията за
кандидатстване а именно: приходни/разходни документи съгласно
ЗСч, ЗДДФЛ и ЗКПО, свързани със земеделската дейност, от която са
сформирани приходите/доходите за предходната календарна година
от годината на кандидатстване в случай че са издадени такива.
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инвестиционен проект за
подмярката.
Благодаря за отговорите!!!

кандидатстване

по 4. Да. Няма ограничение икономическият размер на стопанството да
бъде увеличен над максималния първоначален размер от 7 999 евро
стандартен производствен обем (СПО), с изпълнение на предвидените
дейности по проекта.
5. Срокът за прием по процедурата е съобразен с разпоредбата на чл.
32, ал. 1 от Закона за управление на средствата от европейските
структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и публикуваната
актуализирана индикативна годишна работна програма на ПРСР за
2019 г.
По отношение на втората част от запитването, в т. 29 на раздел 24.1
„Списък с изискуеми документи“ от Условията за кандидатстване е
предвидено кандидата да представи: Одобрен инвестиционен проект,
изработен във фаза „Технически проект“ или „Работен проект
(работни чертежи и детайли)“ в съответствие с изискванията на ЗУТ и
Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните
проекти (представя се в случай, че проектът включва разходи за
строително-монтажни работи и за тяхното извършване се изисква
одобрен инвестиционен проект съгласно ЗУТ). Когато към датата на
кандидатстване проектът не е одобрен следва да се представи
инвестиционен проект, ведно с входящ номер на искане за издаване от
съответния орган.

Силвия Йовчева <sesil.iovcheva@gmail.com>
Запитване Здравейте!
Бихте ли ми изпратили малко повече информация за
№2
(22.10.2019) условията относно кандидатстването по прием на
проектни предложения по подмярка 4.2.2 „Инвестиции
в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Настоящата процедура е насочена към подпомагане на инвестиции в
преработка на селскостопански продукти от малки земеделски
стопанства.
Целият пакет документи е публикуван в Информационната система за
управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН 2020)
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по тематичната подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/8f03a349-bc98в материални активи“ от Програма за развитие на 4ffc-8fb3-3c20b65287e9
селските райони за периода 2014-2020 г. По-конкретно
ме интересува за отглеждане на овце и люцерна!
Благодаря Ви, предварително!
Добър ден!
Аз съм ЗС от 2014г. Отглеждам 125 бр. пчелни
семейства в с. Граничар, общ. Средец. Доходът ми от
земеделски дейности от предходната година надхвърля
Запитване
33,3%. Подала съм заявление за подпомагане по мярка
№3
6.3. за приема през 2019 и се надявам на одобрение.
(23.10.2019)
Въпросът ми е: Имам ли право да кандидатствам по
мярка 4.2.2?
С уважение: Венета Симеонова

Съгласно Раздел 11.2 „Критерии за недопустимост на кандидатите“ на
Условията за кандидатстване не е предвидено ограничение за
подаване на проектни предложения от кандидати по подмярка 6.3
„Стартова помощ за малки земеделски стопанства“ от мярка 6
„Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г.
Моля да обърнете внимание на всички изисквания, посочени в Раздел
11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ на Условията за
кандидатстване.

diana bakardjieva <hubenov_76@abv.bg>
Здравейте,
пиша Ви относно приема по мярка 4.2.2 „Инвестиции
в преработка/маркетинг на селскостопански продукти
Запитване по тематичната подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции
в материални активи“ от Програма за развитие на
№4
(23.10.2019) селските райони за периода 2014-2020 г. Желая да
получа по подробна информация за условия,
изискванията и начина на кандидатстване по мярката.
Имам желание за изграждане на кланица и преработка
на месото от собствена ферма. Фермата е за ЕПЖ
направление месо.

Целият пакет документи по настоящата процедура е публикуван в
Информационната система за управление и наблюдение на средствата
от ЕС (ИСУН 2020)
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/8f03a349-bc984ffc-8fb3-3c20b65287e9
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Благодаря предварително!!!
Rosi Terzieva, mailto:olstet_2007@abv.bg
Здравейте, интересувам се от подмярка 4.2.2
Инвестиции
в
преработката/маркетинга
на
Запитване селскостопански продукти по тематичната обработка.
Има ли минимални изисквания на които земеделският
№5
(24.10.2019) стопанин трябва да отговаря и какво съдържа пакета с
документи с които той участва?
Приятен ден.

Jivo Jelqzkov [mailto:jivko_1978@abv.bg]
Запитване
Здравейте може ли малко повече инфо?
№6
Какви са изискванията за кандидатстващата ферма и
(24.10.2019)
има ли възрастова граница?

Целият пакет документи по настоящата процедура, включително
условията за кандидатстване в т.ч. списък на изискуемите документи
към проектното предложение е публикуван в Информационната
система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН
2020)
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/8f03a349-bc984ffc-8fb3-3c20b65287e9
Целият пакет документи по настоящата процедура е публикуван в
Информационната система за управление и наблюдение на средствата
от ЕС (ИСУН 2020)
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/8f03a349-bc984ffc-8fb3-3c20b65287e9
Процедурата не предвижда ограничение по отношение на възрастта,
от гледна точка на допустимите кандидати.

Дата на публикуване: 07.11.2019 г.
Проактив консултинг ООД
Решения без ограничения
Запитване
email: office@pro-active.bg
№7
(01.11.2019)
1. В Приоритет № 1 „Проекти, насърчаващи заетостта“ 1. Моля да обърнете внимание на т. 2 от Раздел 22.2 „Методика за
от Раздел 22.1 „Критерии за подбор на проектни оценка на проектните предложения“ към Условията за кандидатстване
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предложения“ има посочени три критерия, отнасящи се
до разкриването на нови работни места и запазване на
съществуващите работни места. Проектите ще получат
точки по критерий 1.2, ако с извършване на
инвестицията кандидатът ще запази броя на
съществуващите към предходната на кандидатстването
година работни места, като е уточнено, че броят
работни места трябва да е по – голям от „0“. Условието
за съответствие по критерии 1.3 и 1.4 е, че „с
извършване на инвестицията кандидатът ще създаде
най-малко 1 ново работно място (респективно 2) и ще
запази броя на съществуващите към предходната на
кандидатстването година работни места“, но няма
посочено изискване относно минимален брой на
съществуващите работни места.
Въпрос: Ще получи ли точки по критерии 1.3 или 1.4
кандидат, който предвижда разкриване на нови
работни места с извършване на инвестицията, но не е
имал назначен персонал за предходната на
кандидатстването година?
2. Критериите 2.2-2.4 се отнасят до „Проекти, които се
изпълняват на територията на Северозападен район“ и
минималното изискване за присъждане на точки е
„Най-малко 50 на сто от инвестициите, предвидени по
проекта се изпълняват на територията на
Северозападен район на страната – област
Плевен/Ловеч/ Видин, Враца, Монтана“. В Условията
за кандидатстване няма посочено изискване за

съгласно която: „Работни места по смисъла на критерии за подбор
1.2, 1.3 и 1.4 е средносписъчният брой на персонала, изчислен като
сбор от данните за среден списъчен брой на заетите лица, посочени
в Част I, Раздел 1 от „Отчета за заетите лица, средствата за
работна заплата и други разходи за труд“ и лицата, посочени в код
1400 и код 1600 от Част II на отчета“.
Също така в т. 6 и т. 7 от Раздел № 22.2 „Методика за оценка на
проектните предложения“ са предвидени хипотези при които на
кандидати еднолични търговци или еднолични дружества с
ограничена отговорност се признават обстоятелствата на физическото
лице/физическото лице, което е едноличен собственик на капитала по
отношение на критерии за подбор № 1.2, 1.3 и 1.4.
Съгласно Приложение № 8 „Бизнес план“ към Условията за
кандидатстване и по-конкретно Таблица Б „Създаване на нови и/или
запазване на съществуващи работни места", кандидатът, който заявява
точки по критерии за подбор 1.2, 1.3 или 1.4 посочва
средносписъчният брой на персонала за предходна на
кандидатстването година, изчислен съгласно методика по т. 2 от
Раздел 22.2, както е указано и в бележка под линия.
Независимо дали посочената стойност в колона „А“ от таблицата е 0
или различно число, при създаване на нови работни места кандидатът
поема ангажимент да поддържа среден списъчен брой на персонала за
период от 3 години след датата на окончателното плащане,
представляващ сбора от числата в колона „А“ и колона „Б“ на
съответната таблица във връзка с предоставянето на точки по
критерии за подбор 1.3 или 1.4.
В допълнение Ви информирам, че кандидати заявяващи точки по
критерии за подбор 1.2, 1.3 или 1.4 следва да представят документ по
т. 2 от Раздел 24.2 „Списък с документи, доказващи съответствие с
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местонахождението на имотите, в които се отглеждат
култури или животни, чиято продукция ще се използва
за производствените процеси в преработвателното
предприятие.
Въпрос: Ще получи ли точки по критерии 2.2, 2.3 или
2.4 кандидат с проект, в който всички предвидени
инвестиции, за които се кандидатства, се намират в
административна област, посочена в Приложение №
14, но собствените площи на кандидата, от които се
добиват суровините, предвидени за преработка, се
намират извън територията на Северозападния район?

критериите за подбор на проекти“, а именно: „Заверено копие от НСИ
на Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други
разходи за труд (за нефинансови предприятия съставящи баланс) или
Справка заети лица (за нефинансови предприятия несъставящи
баланс) за предходна на кандидатстването година“.
2. Настоящата процедура е насочена към подпомагане на инвестиции
в преработка/маркетинг на селскостопански продукти. По
процедурата не се подпомагат дейности, насочени към производство
на земеделска продукция. Условията за кандидатстване не предвиждат
изискване по отношение на местонахождението на площите/обектите
в които се произвежда селскостопанската продукция, за чиято
преработка се кандидатства.
Съгласно т. 4 от Раздел 22.2 „Методика за оценка на проектните
предложения“ към Условията за кандидатстване: „Проекти, които се
изпълняват на територията на Северозападен район (критерии за
подбор № 2.2, 2.3 и 2.4) са проекти, по които всички предвидени
инвестиции, за които се кандидатства, се намират в
административна област, посочена в Приложение № 14“.
В тази връзка, при извършване на преценка за съответствие с критерии
за подбор № 2.2, 2.3 и 2.4, оценителната комисия ще вземе предвид
местонахождението на инвестициите за чието подпомагане се
кандидатства, предвидени в бизнес плана, включително на база
представените към проектното предложение документи.
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Биоактив Фарм [mailto:bioactivefarm@gmail.com]
Здравейте,
Бих желал да получа следната информация по
проектни предложения по подмярка 4.2.2 "Инвестиции
в преработката/маркетинг на селскостопански
Запитване
продукти по тематичната подпрограма" от мярка 4.
№8
- възможно ли е да участват фирми преработватели и
(04.11.2019)
при какви условия.
С уважение;
Емил Василев
Биоактив фарм ЕООД

Процедурата не предвижда ограничение по отношение на кандидати,
които извършват и преработка на селскостопански продукти, с
изключение на кандидати одобрени за подпомагане по подмярка 4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“
от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 г.
във връзка с т. 1.3 от Раздел 11.2 „Условия за недопустимост на
кандидатите“ на Условията за кандидатстване.
Всички условия за допустимост към кандидатите са посочени в раздел
11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ на Условията за
кандидатстване, като в контекста на вашия въпрос следва да обърнете
внимание на т. 1 и т. 3 от същия раздел.

Дата на публикуване: 20.11.2019 г.
Деян Дончев [mailto:deiannet@yahoo.com]
Земеделски стопанин желае да кандидатства по
подмярка 4.2.2. „Инвестиции в преработка и маркетинг
Запитване на селскостопански продукти“. По отношение на
доказване на доходите от селскостопанска дейност
№9
(11.11.2019) същият разполага с договор за наем на земеделска
земя, откъдето е произведена селскостопанската
продукция, който има регистрирано правно основание,
но е от 01.10.2018 година и важи за стопанската
2018/2019 година. За стопанската 2017/2018 година
също има едногодишен договор за наем, но същият

Изискуемите документи по т. 15 от Раздел 11.1 „Критерии за
допустимост на кандидатите“ от Условията за кандидатстване са
пряко свързани с изпълнението на изискването по т. 2, буква „б“ от
съответния раздел.
Условието, кандидатите да са получили от земеделска дейност наймалко 33 на сто от общите си приходи/доходи за предходната
календарна година, се доказва с представянето на документи по т. 15.1,
15.2, 15.3 и 15.4 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“ на Условията за кандидатстване.
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няма нотариална заверка и няма регистрирано правно
основание в ОСЗ. Първата регистрация като
земеделски стопанин е направена през пролетта на
2018 година, т. е. през стопанската 2018/2019 година. В
този смисъл, при условие, че кандидатства в момента,
т. е. през стопанската 2019/2020 година, коя от
стопанските години се има в предвид в т. 15.3, буква а
„да са ползвани въз основа на документи, доказващи
правното основание за ползване, които са
регистрирани в общинската служба по земеделие по
реда на чл. 37б от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи не по-късно от края на
предходната стопанска година спрямо годината на
кандидатстване“ – 2017/2018 или 2018/2019 и има ли
право земеделският стопанин да кандидатства, при
условие, че в момента регистрира юридическо лице
ЕООД?

Изискуемите документи по т. 15.3, буква „а“ от Раздел 11.1 на
Условията за кандидатстване по настоящата процедура, се отнасят до
стопанската година, предхождаща годината на кандидатстване (2019та календарна година), а именно: 2017/2018 стопанската година.
По отношение на изискванията, кандидата да е регистриран по
търговския закон в контекста на поставения въпрос относно
регистрацията на юридическо лице-ЕООД, моля да се запознаете с
всички условия, посочени в Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“ от Условията за кандидатстване, в т.ч. условието по т. 3
от раздела.
В допълнение, следва да имате предвид, че оценката по отношение на
допустимостта на кандидата и проектното предложение се извършва
от оценителната комисия въз основа на проектното предложение, в т.ч.
всички приложени изискуеми документи съгласно Условията за
кандидатстване по процедурата.

Михаил Михайлов
Имейл: mmihailov.fin@gmail.com
Запитване Здравейте,
№ 10
(12.11.2019) ЗП съм от 2015 г. стопанството ми се състои от 6,03 дка
сини сливи, 3,6 дка кайсии и 15 бр. пчелни семейства.
Имам подадени проекти по мярка 4.1.2 от прием 2018
г. и мярка 6.3 от прием 2019 г.

1. Във връзка с поставения въпрос, в случаите когато кандидатът ЕТ
или едноличния собственик на капитала на кандидатът - ЕООД,
извършва селскостопанска дейност като физическо лице и в това си
качество е регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските стопани, не е необходимо
8
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Въпросите ми към Вас са:


При
кандидатстване
по
мярка
4.2.2,
земеделския производител, трябва да е
регистриран по Търговския закон, като ЕТ или
ЕООД, тази процедура, ще попречи ли на
подадените проекти до сега?



От по-горе споменатите параметри на
стопанството, за част от тях имам договор за
наем на 1,4 дка сини сливи със животновъден
обект с 15 бр. пчелни семейства в него.
Договора е сключен като ЗП физическо лице.
Ако към договора бъде включен анекс с новата
форма като юридическо лице, ще се отрази ли
на подадените проекти до сега?

С уважение: ЗП Михаил Михайлов

за нуждите на настоящата процедура съответната дейност да се
прехвърля към кандидата - ЕТ или ЕООД, в т.ч. регистрацията по реда
на наредба № 3 от 1999 г.
Кандидатите, извършващи селскостопанска дейност като физически
лица, имат възможност да регистрират ЕТ или ЕООД с предмет на
дейност преработка на селскостопански продукти, за целите на
настоящата процедура.
Съгласно т. 3 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“ на Условията за кандидатстване: „За кандидати
еднолични търговци, които не са регистрирани по реда Наредба № 3
от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските
стопани се признават обстоятелствата по т. 2, букви „а“, „б“ и „в“
като физически лица. За кандидати еднолични дружества с
ограничена отговорност, които не са регистрирани или са
регистрирани през текущата или годината, предхождаща годината
на кандидатстване, като земеделски стопани по реда на Наредба №
3 от 1999 г., се признават и обстоятелствата по т. 2, букви „а“, „б“
и „в“ на физическото лице, което е едноличен собственик на
капитала“.
2. По отношение на изискуемите документи по т. 9 и т. 21 от Раздел
24.1 „Списък с изискуеми документи“ на Условията за
кандидатстване, в случаите когато кандидатът е ЕТ или ЕООД, а
съответните договори за наем са сключени с физическото лице/ФЛ –
едноличен собственик на капитала не е необходимо да се извършва
промяна в посочения договор за наем, за целите на настоящата
процедура.
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В допълнение, настоящите разяснения се предоставят само по
отношение на Условията за кандидатстване по процедура №
BG06RDNP001-4.007.
Фатме Хюсеинова
Здравейте,
бих искала да запитам в частта допустими разходи в
условията за кандидатстване по Процедура чрез
подбор № BG06RDNP001-4.007 по подмярка 4.2.2
„Инвестиции
в
преработка/маркетинг
на
селскостопански
продукти
по
Тематичната
подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции в материални
активи“ от Програма за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 г. в т. 1 е посочено:
Запитване
"1. Изграждане, придобиване и модернизиране на
№ 11
(12.11.2019) сгради и други недвижими активи, свързани с
преработката и/или маркетинга, включително такива,
използвани за опазване компонентите на околната
среда" - дали е допустимо да се построи склад, в който
склад да се монтира хладилна камера?
След консултация с вещо лице, ни беше обяснено, че
за строителство на земеделска земя, предвид късите
срокове на подмярката за "Краен срок: 23.12.2019 г.
17:30 ч. " за прием на проектни предложения, можел
да подготви документи за строителство на склад върху
притежавана от нас земеделска земя, а за разрешително

Посочената инвестиция попада в обхвата на допустимите разходи по
процедурата, но при изричното условие, че е пряко свързана със
съхранение на преработена селскостопанска продукция от страна на
кандидата/бенефициента.
Съгласно т. 8, буква „е“ от Раздел 13.3 „Недопустими дейности“ на
Условията за кандидатстване: „Не се подпомагат като
самостоятелен проект или дейност единствено маркетинг на
продукт/продукти, с изключение на случаите, когато тези продукти
са получени в резултат на преработка на селскостопански продукти,
извършена от кандидата“.
В „Обяснителни бележки“ към Условията за кандидатстване е
предоставена легална дефиниция за маркетинг на селскостопански
продукти, а именно: „Притежаване или излагане с цел продажба,
предлагане за продан, доставяне или изнасяне на пазара по какъвто и
да било начин на даден продукт; маркетинг на продукт включва и
дейностите по неговото съхранение, сортиране, маркиране,
опаковане и транспортиране“.
По отношение на другата част от запитването, следва да имате
предвид, че допустимостта на инвестициите, за чието подпомагане се
кандидатства по настоящата процедура, се определя от оценителна
комисия въз основа на представените от кандидата изискуеми
документи, в т.ч. документи, издавани по реда на Закона за устройство
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за строеж на производствена база върху земеделска на териториите или друго национално законодателство в случай, че е
земя, трябвало смяна на предназначение на земята приложимо.
и били необходими по-дълги срокове, които не били
съвместими с крайния срок на мярката, за подаване на
проектни предложения.
Склад с монтирана хладилна техника дали е допустимо
строителство, като изграждане на сгради и други
недвижими активи, свързани с преработката и/или
маркетинга на продукцията на земеделския
производител?
Благодаря Ви предварително.
С Уважение: Фатме Хюсеинова
Дата на публикуване: 29.11.2019 г.
Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)
офис Плевен

Запитване
№ 12
(19.11.2019)

Съгласно т. 15 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“
на Условията за кандидатстване: „Към проектите се прилагат
технологичен проект, схема и описание на технологичния процес и
описание на годишния капацитет на преработвателното предприятие
по видове продукция, заложени в производствената и търговска
 съоръжение за декристализация на пчелен мед- програма на бизнес плана”.
термокамера с въздушно подгряване;
В тази връзка, като изискуем документ под номер 16 в Раздел 24.1
 съоръжение за филтриране на пчелен мед- „Списък с общи документи“ на Условията за кандидатстване е
предвиден: Технологичен проект ведно със схема и описание на
филтър 100 микрона;
 съоръжение за хомогенизиране на пчелен мед- технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно лице.
термоизолиран съд с термориза и рамкова Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.

Здравейте. Имам следния въпрос по процедура №
BG06RDNP001-4.007 по подмярка 4.2.2:
Земеделски стопанин желае да кандидатства за
оборудване за преработка на пчелен мед, включващо:
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бъркалка, предназначен за хомогенизиране на Съответният документ е задължителен за всички кандидати и се
пчелен мед с регулатор на скоростта;
представя не по-късно от датата на подаване на проектното
предложение.
съоръжение за изпомпване на пчелен мед;
тръбопроводи и арматури- обща дължина 100
м.;
система за автоматично пълнене на бурканинапълно автоматизирана линия за пакетиране на
мед с пневматична дозираща глава с регулиране
от 150 до 1000 гр.;
система за автоматично пълнене на дозинапълно автоматизирана линия за пакетиране на
мед с пневматична дозираща глава с регулиране
от 8 до 30 гр.

За изброените активи необходим ли е документ № 16
от списъка с общи документи „Технологичен проект
ведно със схема и описание на технологичния процес,
изготвен и заверен от правоспособно лице“ ?
Моля за конкретен отговор, без препратки към
Условията за кандидатстване.
Приятен ден,
Валя Вълова служител на Национална служба за
съвети в земеделието-офис Плевен.
Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)
Запитване
В процеса на подпомагане на кандидатите по
№ 13
(19.11.2019) Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.007 по
подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки
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стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и
предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г., намираща се на
етап 1 от Оценка на проектните предложения и във
връзка със стартиралата Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.007 по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти по
Тематичната подпрограма“ от ПРСР 2014-2020г., моля
да получим разяснения по следните въпроси:
Кандидат - физическо лице по процедура чрез подбор
№ BG06RDNP001-6.007 по подмярка 6.3 „Стартова
помощ за развитието на малки стопанства“ желае да
кандидатства по Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.007 по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти по
Тематичната подпрограма“. Съгласно условията за
кандидатстване по подмярка 4.2.2., кандидатите трябва
да са регистрирани по Търговския закон към датата на
подаване на проектното предложение.
В тази връзка въпросите са следните:
1. Ако кандидатът се регистрира като Едноличен
търговец (ЕТ) по реда на Търговския закон по какъв
начин следва да се уведоми оценителната комисия,
която ще разглежда проектното предложение по
подмярка 6.3?

1. Във връзка с поставения въпрос и в контекста на настоящата
процедура № BG06RDNP001-4.007 по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична
подпрограма“, моля да се запознаете с разяснение, предоставено по
въпрос № 1 към Запитване № 10 от 12.11.2019 г. от Михаил Михайлов
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2. След като се регистрира като ЕТ - земеделски
стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските стопани
трябва ли договорите за наем и/или аренда, с които е
кандидатствал по подмярка 6.3 да се преподписват на
името на ЕТ?

2. Във връзка с поставения въпрос и в контекста на настоящата
процедура № BG06RDNP001-4.007 по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична
подпрограма“, моля да се запознаете с разяснение, предоставено по
въпрос № 2 към Запитване № 10 от 12.11.2019 г. от Михаил Михайлов

3. Необходими ли са някакви допълнителни стъпки, 3. Всички изисквания по отношение на допустимостта на кандидатите
и проектните предложения и условията за изпълнение на одобрените
които кандидатът-ЕТ трябва да предприеме?
проекти по настоящата процедура са описани в насоките за
Ако кандидатът се регистрира като Еднолично кандидатстване.
дружество с ограничена отговорност (ЕООД) по реда
на Търговския закон възникват аналогични въпроси:
4. По какъв начин следва да се уведоми оценителната 4. Във връзка с поставения въпрос и в контекста на настоящата
комисия, която ще разглежда проектното предложение процедура № BG06RDNP001-4.007 по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична
по подмярка 6.3?
подпрограма“, моля да се запознаете с разяснение, предоставено по
5. След като регистрира ЕООД като земеделски въпрос № 1 към Запитване № 10 от 12.11.2019 г. от Михаил Михайлов
стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските стопани 5. Във връзка с поставения въпрос и в контекста на настоящата
необходимо ли е договорите за наем и аренда, с които процедура № BG06RDNP001-4.007 по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в
е кандидатствал по подмярка 6.3 отново да се преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематична
подпрограма“, моля да се запознаете с разяснение, предоставено по
подписват на името на ЕООД?
въпрос № 2 към Запитване № 10 от 12.11.2019 г. от Михаил Михайлов
6. Необходими ли са някакви допълнителни стъпки,
6. Всички изисквания по отношение на допустимостта на кандидатите
които кандидатът-ЕООД трябва да предприеме?
и проектните предложения и условията за изпълнение на одобрените
проекти по настоящата процедура са описани в насоките за
кандидатстване.
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Въпроси от Национална служба за съвети в
земеделието по насоки за кандидатстване и условия
за кандидатстване по Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.007
по
подмярка
4.2.2
„Инвестиции
в
преработка/маркетинг
на
селскостопански продукти по Тематичната
подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции в
материални активи“ от Програма за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г.
1. Кандидат Физическо лице(ФЛ) по подмярка 6.3
„Стартова помощ за развитие на малки
стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. отглежда
трайни насаждения върху няколко собствени
Запитване
имота и един имот, за който има сключен
№ 14
договор за наем на името на физическото лице.
(27.11.2019)
Планира да кандидатства по подмярка 4.2.2.
„Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти по Тематичната
подпрограма“ за закупуване на мобилна
инсталация за преработка на плодове.
Мобилната инсталация ще бъде поставена в
имота, за който има договор за наем. За да бъде
допустим за подпомагане по подмярка 4.2.2 е
регистрирал ЕООД. Ще бъдели проблем, че
разрешението за поставяне на мобилната
инсталация е на името на физическото лице,
защото то има договор за имота, а не ЕООД-то?

1. Във връзка с поставения въпрос, документът по т. 33 от Раздел 24.1
„Списък с общи документи“ към Условията за кандидатстване а
именно: „Разрешение за поставяне, издадено в съответствие със
ЗУТ“, следва да бъде издаден на името на кандидатът – юридическо
лице (ЕООД).

2. Моля да имате предвид, че съгласно т. 14 от Раздел 13.2 „Условия
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2. Необходимо ли е да се доказва и кога,
собственост или владение на сгради и/или
помещения, където ще се инсталира оборудване
за преработка на продукция. Сградите и/или
помещенията няма да са обект на финансиране
по подмярка 4.2.2. В конкретния случай
помещението ще се изгради със собствени
средства.

за допустимост на дейностите“ на Условията за кандидатстване: „За
проектите, включващи само заявени за подпомагане разходи за
закупуване и/или инсталиране на нови машини, оборудване и
съоръжения, необходими за подобряване на производството, за които
съгласно технологичен проект се изисква поставяне в затворени
помещения, кандидатът предоставя документ за собственост или
документ, доказващ правно основание за ползване за не по-малко от 6
години от датата на подаване на проектното предложение, на сградите
и/или помещенията, където ще бъдат поставени или монтирани.
В тази връзка, съгласно т. 27 от Раздел 24.1 „Списък с общи
документи“ на Условията за кандидатстване, кандидатите, които
предвиждат само разходи за закупуване и/или инсталиране на нови
машини, оборудване и съоръжения, необходими за подобряване на
производството, за които съгласно технологичен проект се изисква
поставяне в затворени помещения, следва да предоставят документ за
ползване на сградата/помещението за срок не по-малко от 6 години
считано от датата на подаване на проектното предложение.

3. Ще се счита ли за собствена продукция на
юридическото лице, продукцията произведена
от кандидат по подмярка 6.3 като физическо
лице, регистрирал юридическото лице за да
кандидатства по подмярка 4.2.2 (с КИД
преработка и като се вземе под внимание Вашия
отговор на въпрос №10, че се признават
обстоятелствата като ФЛ) ? Ще могат ли в този
случай да се получат 10 точки по критерий за
подбор
1.1.
„Проектното
предложение

3. По отношение на първата част от запитването, моля да обърнете
внимание на т. 7 от Раздел 22.2 „Методика за оценка на проектните
предложения“ към Условията за кандидатстване.
Аналогично следва да се разглежда възможността за доказване на
съответствие с условието по т. 8 от Раздел 13.2 „Условия за
допустимост на дейностите“ на Условията за кандидатстване.
В тази връзка, кандидатът юридическо лице, има възможност да
опише в „Декларация за видовете и количества суровини“ съгласно
Приложение № 18, количествата земеделска продукция, която ще се
произведе в качеството си на ФЛ и използва за производствените
процеси в преработвателното предприятие.
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предвижда преработка само на собствени По отношение на втората част от запитването, проектното
суровини“?
предложение може да бъде оценено с 10 точки, в случай, че е на лице
изпълнение на изискванията на т. 1 и във връзка с т. 7 от Раздел 22.2
4. Във връзка с определенията в Обяснителни „Методика за оценка на проектните предложения“ към Условията за
кандидатстване.
бележки
Всеки
първичен
продукт,
получен от растенията и 4. Във връзка с отправения въпрос и цитираната дефиниция за
животните, който се използва в Преработка на селскостопански продукти“, моля да имате предвид, че
Непреработена
естествен вид, без да е подлаган съгласно „Обяснителни бележки“ към Условията за кандидатстване:
растителна и
на технологична обработка или „Технологично въздействие“ представлява част от производствения
животинска
преработка, в резултат на която процес, при което има пряко преобразуване на свойствата или
продукция
да са настъпили физико- качественото състояние на първоначалния продукт. От друга страна в
химични изменения.
Условията е предоставена и легална дефиниция за „Непреработена
Всяко
обработване
и растителна и животинска продукция“.
Преработка на
селскостопански технологично въздействие на Следва да имате предвид, че оценителната комисия ще извърши
селскостопански продукт, в оценка по отношение на съответствието на дейностите и разходите,
продукти
резултат на което се получава включени в проектното предложение с критериите за допустимост, въз
продукт,
който
също
е основа на представеното проектно предложение и приложените
селскостопански продукт, с документи, в т.ч. приложения „Технологичен проект“, изготвен и
изключение на дейностите, заверен от правоспособно лице.
извършвани в стопанството, В допълнение във връзка с посочените процеси по етикиране и
необходими за приготвяне на съхранение следва да имате предвид, че по процедурата са допустими
животински или растителен за подпомагане инвестиции, свързани с маркетинг на продукти,
продукт за първа продажба.
включително притежаване или излагане с цел продажба, предлагане за
Подготовката на Включва една или комбинация продан, доставяне или изнасяне на пазара по какъвто и да било начин
от дейности, свързани с на даден продукт, дейностите по неговото съхранение, сортиране,
продукцията за
почистването, подготовката за маркиране, опаковане и транспортиране при изричното условие, че
продажба
съхранение,
съхранението,
сортирането,
маркирането,
17
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опаковането
транспортирането
земеделски продукти.

и
на

тези продукти са получени в резултат на преработка
селскостопански продукти, извършена от кандидата.

на

Въпросът ни са:
- счита ли се за преработка на селскостопански
продукт - пчелен мед, ако кандидатът желае да
закупи машина за хомогенизиране и пакетиране
на пчелен мед и това допустима инвестиция ли
е по подмярка 4.2.2?
- допустима ли е инвестиция по подмярка 4.2.2 за
втечняване на пчелен мед?
- допустима ли е инвестиция по подмярка 4.2.2 за
филтриране на пчелен мед?
- допустима ли е инвестиция по подмярка 4.2.2 за
разфасоване на пчелен мед след като е втечнен
и филтриран и хомонегезиран?
- допустима ли е инвестиция по подмярка 4.2.2 за
етикиране и опаковане на разфасован собствен
пчелен мед?
- допустима ли е инвестиция по подмярка 4.2.2 за
съхранение на преработен собствен пчелен мед?
Моля дайте и становище от кой технологичен
момент нататък инвестициите се считат за
преработка на пчелен мед, а не за производство
на земеделски продукти.
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5. Признава се ли за изпълнен критерия за оценка 5. Да признава се, но в случай, че е изпълнено условието съгласно т. 3
2.1 „Проекти, които се изпълняват на от Раздел 22.2 „Методика за оценка на проектните предложения“ към
територията на селски райони“ и ще се дават ли Условията за кандидатстване.
10 точки на кандидати, на които земеделското
им стопанство не се намира в селски район, но
предвидените инвестиции за преработка ще се
извършат на територията на селски район
6. Съгласно
Насоките
за
кандидатстване
Технологичен проект трябва да е изготвен и
заверен от правоспособно лице. Кои лица се
считат за правоспособни и как се доказва
тяхната правоспособност.
7. Допустима инвестиция ли е по подмярка 4.2.2
отделянето на ядките от орехи, лешници и
бадеми и тяхното пакетиране като сурови ядки
и същия въпрос, ако ядките се пекат и после се
пакетират.

6. Съгласно чл. 229 от Закона за устройство на територията:
„Физически лица могат да извършват проучвателни, проектантски,
контролни, строителни и надзорни дейности, ако притежават
техническа правоспособност съобразно придобитата им специалност
и образователно-квалификационна степен. Юридически лица могат да
извършват съответните дейности, ако в състава им са включени
физически лица със съответната техническа правоспособност.
Технически правоспособни са лицата, получили дипломи от
акредитирано висше училище с квалификация "архитект",
"строителен инженер", "инженер", "урбанист" или "ландшафтен
архитект".
Законът за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното
проектиране урежда условията и реда за придобиване, признаване и
изгубване на проектантска правоспособност за упражняване на
професиите "архитект" и "инженер" в устройственото планиране и
инвестиционното проектиране, както и устройството и организацията
на дейността на професионалните им организации.
Съгласно чл. 7, ал. 8 Закон за камарите на архитектите и инженерите
в инвестиционното проектиране: „При подписването на проектите
проектантите по използват собствен печат, съдържащ името и
регистрационния им номер, а за инженерите - и частта на проектната
19
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документация. Проекти на устройствени планове и на инвестиционни
проекти за изграждане на обекти, които не са подписани и
подпечатани от проектанти със съответната проектантска
правоспособност, не подлежат на разглеждане, оценяване,
съгласуване и одобряване от компетентните органи и за тях не се
издава разрешение за строеж.
Във връзка с гореизложеното, документът по т. 16 от Раздел 24.1
„Списък с общи документи“ от Условията за кандидатстване следва да
бъде изготвен и заверен от инженер, притежаващ необходимата
техническа и проектантска правоспособност, съгласно приложимото
национално законодателство, съответстваща на дейността, предмет на
проектното предложение.
7. Във връзка с поставения въпрос, моля да обърнете внимание на
разяснение по въпрос № 4 от Вашето запитване.
Дата на публикуване: 06.12.2019 г.
Ivelina [novek.bg] [mailto:ivelina@novek.bg]
Здравейте,
Във връзка с заявяване на точки по критериите за
оценка на проектни предложения 1.2, 1.3, 1.4 по
Запитване
подмярка 4.2.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг
№ 15
на селскостопански продукти по Тематична програма“
(28.11.2019)
от мярка 4 “Инвестиции в материални активи“ от
Програма за развитие на селските райони имам
следния въпрос: С какви документи заверени от НСИ,
кандидат Едноличен търговец, регистриран през
настоящата година, а за предходната регистриран като

Кандидатите, които заявяват точки по критерии за подбор № 1.2, 1.3
или 1.4 в Основна информация на проектното предложение
(Приложение № 15) следва да представят документ съгласно т. 2 от
Раздел 24.2 „Списък с документи, доказващи съответствие с
критериите за подбор на проекти“, а именно: „Заверено копие от НСИ
на Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други
разходи за труд (за нефинансови предприятия съставящи баланс) или
Справка заети лица (за нефинансови предприятия несъставящи
баланс) за предходна на кандидатстването година“.
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физическо лице – земеделски производител (не е
съставял ГФО, вкл.отчет или справка за заетите лица)
доказва съответствието с критериите за подбор? Чрез
Годишен отчет за земеделските стопани за 2018
подаван към НСИ и/или друг документ?
Предварително благодаря за отговора.
С уважение
Ивелина Причкапова

В Закона за статистиката се уреждат обществените отношения,
свързани с осъществяването на статистическа дейност от
Националната статистическа система.
Съгласно чл. 20, ал. 3 от Глава четвърта „Задължения за предоставяне
на данни за статистически изследвания“ от Закона за статистиката:
„Задължението по ал. 1 имат и физическите лица, включително
земеделските стопани, за осъществяваната от тях стопанска
дейност“.
Във връзка с т. 2 и т. 6 от Раздел 22.2 „Методика за оценка на
проектните предложения“ на Условията за кандидатстване, за
кандидати ЕТ, които извършват земеделска дейност като физически
лица, които не попълват отчет за заети лица и средства за работна
заплата, ще се допуска да бъде представена Справка „Заети лица“ (за
нефинансови предприятия несъставящи баланс), заверена от НСИ.
Съответната справка, представлява част от отчета за дейността на
предприятията, несъставящи баланс за предходна година съгласно
образеца на НСИ, като в нея се съдържа информация, която ще
послужи на оценителната комисия за преценка за съответствие на
проектното предложение с критерии за подбор 1.2, 1.3 или 1.4.
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Petar Ivanchev [mailto:petar_ivanchev@abv.bg]
Здравейте,
Съгласно „Обяснителни бележки“ към Условията за
кандидатстване:
„Технологично
въздействие“
представлява част от производствения процес, при
което има пряко преобразуване на свойствата или
качественото състояние на първоначалния продукт.
В тази връзка моля да дадете разяснение дали
втечняването на кристализиран (захаросан) пчелен мед
отговаря на горе-цитираното определение за
технологично въздействие!
Моля да дадете разяснение какво означа пряко
Запитване преобразуване на свойствата или качественото
№ 16
състояние на първоначалния продукт!
(02.12.2019) Моля да дадете разяснение дали преминаване на
дадено вещество (продукт) от твърдо в течно
състояние е технологично въздействие!
Моля за конкретен и ясен отговор на въпроса!
Запознах се с всички определения в насоките и не е
нужно да ги цитирате отново, а да дадете конкретни
разяснения, за да може желаещите да кандидатстват по
подмярката да са наясно с условията за
кандидатстване.

Съгласно § 1, т. 20 от Допълнителната разпоредба на Наредба № 9 от
22.06.2005 г. за условията и реда за одобряване и регистрация на
предприятията за преработка на восък и производство на восъчни
основи, както и на предприятията за производство и търговия с пчелен
мед и пчелни продукти (Обн., ДВ, бр. 54 от 1.07.2005): „Преработка е
топлинно или по друг начин привеждане на пчелния мед в течно
състояние, хомогенизиране, филтриране или смесване на пчелния мед,
както и привеждането на другите пчелни продукти в състояние,
годно за използване за индустриални, респ. производствени, цели и/или
консумация от хора“.
Моля да имате предвид, че преценката за съответствие на дейностите,
респективно разходите, включени в проектното предложение с
условията за допустимост по процедурата се извършва от оценителна
комисия въз основа на изискуеми документи, описани в условията за
кандидатстване, които следва да бъдат приложени към проектното
предложение.
В конкретния случай, технологичния проект, изготвен и заверен от
правоспособно лице, който следва да се представи от кандидата и
който следва да съдържа схема и описание на технологичния процес и
описание на годишния капацитет на преработвателното предприятие
по видове продукция, заложени в производствената и търговска
програма на бизнес плана в съответствие с условието по т. 15 от Раздел
13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ е документът, въз
основа на който ще се извърши оценката.

С уважение
П. Иванчев
пчелар
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Целият пакет документи по настоящата процедура, включително
условията за кандидатстване, е публикуван в Информационната
система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН
Нела Янева [mailto:nela_yaneva68@abv.bg]
2020)
Запитване
Мога ли да кандидаствам по мярка 4.2.2 и какви са https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/8f03a349-bc98№ 17
(02.12.2019) условията.
4ffc-8fb3-3c20b65287e9
Проектните предложения по процедурата се подават изцяло по
електронен път чрез системата ИСУН 2020. Крайният срок за подаване
на проектни предложения е 17:30 часа на 23 декември 2019 г.
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