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№, дата на 

получаване 

 

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

№ 1 

27.03.2020 г. 

Цветослава Танчева [mailto:cvetoslava@novek.bg] 

 

Уважаеми дами и господа, 

 

Във връзка с кандидатстване по Процедура чрез подбор 

№BG06RDNP001-6.008 по подмярка 6.3 „Стартова 

помощ за развитието на малки стопанства“ от мярка 6 

„Развитие на стопанства и предприятия“ от Програмата 

за развитие на селските райони 2014-2020 г., искам да 

задам следния въпрос засягащ допустимостта на 

кандидата, а именно: 

 

Допустимо ли ще бъде обстоятелствата по т. 2.2 от 

раздел 11.1 Критерии за допустимост на кандидатите, да 

се доказват от физическото лице, едноличен собственик 

и управител на кандидата-Еднолично дружество с 

ограничена отговорност, като кандидатът ЕООД е 

регистриран в Търговския регистър през годината, 

предхождаща годината на кандидатстване по 

 

 

 

 

Във връзка с Вашия въпрос, следва да имате предвид, че 

съгласно т. 13 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ от Условията за кандидатстване е предвидена 

възможност само едноличните търговци по т. 1.2 от същия 

раздел, които са регистрирани през годината на 

кандидатстване в Търговския регистър и регистър на 

ЮЛНЦ и като земеделски стопани по реда на Наредба №3 

1999 г. да доказват обстоятелствата по т. 2.2 и в качеството 

им на физически лица. 
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подмярката? 

Публикувано на 16.04.2020 г. 

№ 2 

08.04.2020 г. 

 

Крали Марко [mailto:geleto_7@abv.bg]   

 

Здравейте, 

имам въпрос относно документите при подаване на 

заявката за второ плащане по подмярка 6.3 „Стартова 

помощ за развитието на малки стопанства“. 

 Да приемем, че избера специфичен резултат 5 от табл.1 

на БП, т.е. "Инвестиции в изграждане на огради и 

преградни съоръжения в рамките на стопанствата-в 

размер на най-малко левовата равностойност на 1000 

евро" и закупя необходимите материали, отчитайки 

разхода с документи и си изградя оградното съоръжение 

със собствен труд. 

Ще се признае ли като постигане на специфична цел или 

ще е необходимо процеса по изграждането задължително 

да бъде изпълнено от трето лице чрез представяне на 

документите по т.5 и т.6 от Специфични документи: 

Инвестиции, свързани с предотвратяване и/или 

преодоляване на усложнена епизоотична обстановка, 

включително и подобряване на биосигурността в 

 

 

Постигането на минимум два специфични резултата за 

стопанството, съгласно таблица 1 „Цели и специфични 

резултати“ от Приложение №4, следва да бъдат подкрепени 

с документи, описани в Раздел 4 „Списък с документи, които 

се прилагат към искане за второ плащане“ от Условията за 

изпълнение, включително и цитираните от Вас документи по 

т. 5 и т. 6 от същия раздел.  
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стопанството, с подобряване на опазването на околната 

среда и адаптация към климатичните промени и 

модернизацията и технологичното обновление на 

стопанствата  

5. Договор за строителство/монтаж на съоръжения и/или 

оборудване за нуждите на биосигурността на 

земеделското стопанство. 

6. Обобщен приемно-предавателен протокол за предаване 

на строежа от изпълнителя на възложителя - изисква се 

при строителство и/или ремонт на сгради и/или 

съоръжения за осигуряване на биосигурността на 

стопанството.  

 

Благодаря предварително! 

Крали Марко 

 

№ 3 

09.04.2020 г. 

Веска Грозева [mailto:veska_grozeva@abv.bg]  

 

Уважаеми дами и господа, 

Въпрос за искане за разяснение по насоки за 

кандидатстване  

по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-6.008 на 

проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ 

 

 

По конкретната процедура по точка 12 „Прикачени 

електронно подписани документи“ от формуляра за 

кандидатстване в ИСУН 2020, секция „Основна информация 

и таблица на заявените разходи“, следва да приложите само 

Приложение № 9 от Условията за кандидатстване.  
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за развитието на малки стопанства“ от РСР 2014-2020 г. 

 

Моля за Вашето уточнение относно следното: 

В т. 12 „Прикачени електронно подписани документи“ от 

формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020, първият 

документ от падащото меню е „Основна информация и 

таблица на заявените разходи“.  

В Приложение № 9 “Основна информация 

_6_3_bez_tablici.xlsx“ няма таблица на заявени разходи 

към проектното предложение. Подобно приложение за 

попълване няма  и в „Документите за попълване“ към 

Условията за кандидатстване.  

 

С уважение, 

 Веска Грозева 

 

 


