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Номер, дата на
получаване

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

Разяснение от УО

Iveta Ivanova (ivanova_i_i@abv.bg)
Уважаеми дами и господа,
Имам следните въпроси по Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски
стопани в сектор Животновъдство“:

Запитване № 1
от 07.07.2020 г.

1. Стопанството ми има регистрация по реда на чл. 137
от Закона за ветеринарномедицинската дейност, която
е направена преди повече от 2 години. В
Удостоверението за ЖО е описан капацитет на
стопанството, който към момента не отговаря на брой
отглеждани животни, тъй като след издаването на
удостоверението бяха направени и нови постройки за
отглеждането им. В тази връзка необходимо ли е ново
удостоверение по чл. 137 с актуален капацитет на ЖО?

1. Моля да имате предвид, че техническите
характеристики
и
капацитетът
на
машините,
съоръженията и оборудването, за които се кандидатства
по проектното предложение по процедурата, следва да
съответстват на броя на животните, предвидени за
подпомагане в бизнес плана.
В тази връзка, броят на предвидените за подпомагане
животни съгласно представената информация в
проектното предложение не следва да надхвърля
капацитета на животновъдния обект, регистриран по чл.
2. При кандидатстване за закупуване на земеделска 137 от ЗВД, в който се отглеждат/ще се отглеждат
техника, която
поради
своето
естество
или животните, посочени в бизнес плана.
предназначение не се използват в затворени
помещения, необходимо ли е представяне на Документ 2. В случаите, когато се кандидатства само за
за собственост или ползване на парцела, на който се инвестиции, свързани със закупуване на земеделска
намира ЖО, както и Решение за преценяване на техника, не е необходимо представянето на документ по
необходимостта от извършване на оценка на т. 13 от Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ към
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въздействието върху околната среда ?
3. При кандидатстване за закупуване на доилна
инсталация необходимо ли е представяне на Документ
за собственост или ползване на парцела, на който се
намира ЖО, както и Решение за преценяване на
необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда?
4. При кандидатстване за закупуване на доилна
инсталация необходимо ли е представяне на чертеж от
правоспособен проектант, в който да е опасан начина
на разположение на инсталацията в сградата?
5. В Документи за междинно и окончателно плащане е
описано,
че
при
окончателно
плащане
се
представя Декларация за съответствие с всички
задължителни стандарти (по образец - Приложение №
4). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“.
Необходимо ли е при искане за окончателно плащане
да се представя документ от БАБХ, че стопанството
отговаря
на
всички ветеринарно-санитарните
изисквания. Подобен документ например сте описали,
че изисквате за стопанства, които отглеждат
земеделски култури - становище от БАБХ, че
земеделското стопанство и дейността му отговарят на
изискванията на Закона за защита на растенията.
6. В Документи за междинно и окончателно плащане е
описано,
че
при
окончателно
плащане
се
представя "Документ, удостоверяващ, че земеделското

Условията за кандидатстване във връзка с изразено
становище с № 04-00-3055 от 07.07.2020 г. на заместникминистъра на околната среда и водите, свързано с
настоящата процедура.
Съгласно т. 20 към Раздел 13.2 „Условия за допустимост
на дейностите“ на Условията за кандидатстване:
„Документ по т. 19.2, буква „а“ (документ за ползване
на имота за срок не по-малко от 6 години считано от
датата на подаване на проектното предложение) не се
изисква при кандидатстване за подпомагане за
закупуване на земеделска техника и специализирани
земеделски транспортни средства, които поради своето
естество или предназначение не се използват в
затворени помещения“.
3. Да, необходимо е предоставяне на документ по т. 15 от
Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ във връзка с
разпоредбата на т. 19.2, буква „а“ от Раздел 13.2
„Условия за допустимост на дейностите“ към Условията
за кандидатстване.
В съответния случай, кандидатът следва да представи
към проектното предложение и документ по т. 13 от
Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ на Условията за
кандидатстване.
4. Посочената от Вас инвестиция за закупуване на доилна
инсталация е твърде общо формулирана, като може да
включва различни технологични решения.
Кандидатът следва да приложи документи към
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стопанство отговаря на изискванията за хигиена на
фуражите и тяхната безопасност, издаден от БАБХ, в
случай на производство на фуражи." Този
документизисква ли се, ако кандидатът кандидатства за
земеделска техника - трактор, сеносъбирачка,
балировачка - за добиване на сено от собствени ливади
с цел изхранване на животните?
С уважение,
И. Иванова

проектното предложение, съобразно условията за
допустимост на дейностите, посочени в утвърдените
условия за кандидатстване по процедурата.
5. При подаване на искане за окончателно плащане по
процедурата не е необходимо да се представя документ
от
БАБХ,
че
стопанството
отговаря
на
ветеринарномедицинските изисквания, тъй като ще се
извършва служебна проверка.
6. Документът се изисква, когато подпомаганите
дейности попадат в обхвата на Регламент 183/2005 г. във
връзка със Закона за фуражите, а именно:
а) дейности на операторите в сектора на фуражите на
всички стадии от и включително първичното
производство на фуражи до и включително пласирането
на фуражи на пазара; б) хранене на животни, отглеждани
за производство на храна; в) внос и износ на фуражи от и
за трети страни.
Документът, издаден от БАБХ е изискуем в случаите,
когато стопанството на ползвателя се занимава с
дейности в сектора на фуражите на всички стадии и са
одобрени и заявени за финансиране разаходи в областта
на производство на фуражи, пласиране на фуражи и/или
за хранене на животни, отглеждани за производство на
храна. Дейностите по хранене на животни, отглеждани за
производство на храна се отнасят за оператори,
извършващи дейност първично производство на фуражи

Постъпили въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за
земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материали активи“ от ПРСР 2014-2020 г. и разяснение
по тях
за изхранване на собствените си животни и предлагащи
на пазара произвежданата от тях продукция -месо, мляко,
яйца и др.
Емил Цвятков (emil.tzviatkov@gmail.com)
Приложено, заявявам получаване на разяснения по
поставени въпроси в прикачения файл към настоящото
писмо.
Комплекс от управленски и
Биосигурност физически мерки, които намаляват
(Биологична риска от проникването, развитието
и разпространението на болестите
сигурност)
по животните.
Запитване № 2
от 07.07.2020 г.

Най-малко 50 % от
допустимите
инвестиционни
разходи по проекта са
свързани
с
за
6.2. Проекти с инвестиции, инвестиции
на
свързани
с
мерки
за подобряване
в
биосигурност
в биосигурността
рамките
на
животновъдните обекти
животновъдния
обект/и
Най-малко 25 % от
допустимите
инвестиционни

Постъпили въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за
земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материали активи“ от ПРСР 2014-2020 г. и разяснение
по тях
разходи по проекта са
свързани
с
инвестиции
за
подобряване
на
биосигурността
в
рамките
на
животновъдния
обект/и
11. Преценката за съответствие на проектното
предложения с минималните изисквания по критерий
за оценка № 6.2
се извършва въз основа на
допустимите инвестиционни разходи по проектното
предложение,
свързани
с
подобряване
на
биосигурността в животновъдния обект/обекти, за
които кандидата представя и становище по т. 5 от
Раздел 24.2 „Списък с документи, доказващи
съответствие с критериите за оценка на проекти“.
5. Становище на БАБХ, от което да е видно кои от
предвидените инвестиции по проекта отговарят на
мерките за биосигурност, описани в Наредба № 44 от
2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към
животновъдните обекти. Представя се във формат
„pdf“ или „jpg”. (Представя се в случай, че
кандидатът заявява приоритет по критерий за
оценка № 6.2)
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
1. Преценката за съответствие на проектното 1. Условията за кандидатстване, респективно методиката
предложения с минималните изисквания по за оценка на проектни предложения, посочена в Раздел
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критерий за оценка № 6.2 включва ли и
разходите за нов животновъден обект?
2. Допустимите инвестиционни разходи по точка
6.2 включват ли и общи разходи- проектантски,
консултантски във връзка с ОВОС?
Животновъден обект, регистриран
по реда на чл. 137 от Закона за
ветринарномедицинската дейност,
Действащ
животновъден в който към датата на подаване на
проектното
предложение
се
обект
отглеждат
селскостопански
животни.
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
3. Към датата на проектното предложение трябва
ли в ЖО да има животни и ако да- с какви
документи се доказва това обстоятелство?
4. Ако към датата на кандидатстване ЖО е в
период на дезинфекция между две партиди
животни за угояване ще се приеме ли за
„действащ животновъден обект“ и ако да- с
какви бройки и на базата на какви документи?

22.2, не предвиждат разграничение на инвестиционните
разходи по отношение на съществуващ или нов
животновъден обект във връзка с минималните
изисквания по критерий за оценка 6.2 „Проекти с
инвестиции, свързани с мерки за биосигурност в
животновъдните обекти“.
2. Във връзка с отправеното запитване, моля да имате
предвид, че съгласно т. 11 от Раздел 22.2 „Методика за
оценка на проектни предложения“ от Условията за
кандидатстване: „Преценката за съответствие на
проектното предложения с минималните изисквания по
критерий за оценка № 6.2 се извършва въз основа на
допустимите инвестиционни разходи по проектното
предложение, свързани с подобряване на биосигурността
в животновъдния обект/обекти, за които кандидата
представя и становище по т. 5 от Раздел 24.2 „Списък с
документи, доказващи съответствие с критериите за
оценка на проекти“.
Разходите по т. 9 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ от
Условията за кандидатстване не попадат в обхвата на
критерий за оценка 6.2 „Проекти с инвестиции, свързани
с мерки за биосигурност в животновъдните обекти“.

3. Моля да имате предвид, че към датата на подаване на
проектното предложение кандидатите представят
декларация за изчисление на икономическия размер на
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стопанството.
Животните, отглеждани в стопанството към датата на
кандидатстване във връзка с условието за допустимост по
т. 2, буква „в“ се доказват чрез:
- приложен опис на животните, заверен от
официален ветеринарен лекар не по-рано от 1
месец преди датата на подаване на проектното
предложение и/или животните, регистрирани в
ИСАК
или
- животните, за които към проектното предложение
е приложен протокол за унищожаване/убиване на
животни по образец на изпълнителния директор
на БАБХ във връзка с условието по т. 10 от Раздел
11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“
на Условията за кандидатстване.
4. Описаният от Вас случай, не отговаря на условието за
допустимост на кандидатите, посочено в т. 2, буква „в“ от
Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“.
Изключение по отношение на условието е предвидено
единствено в т. 12 от Раздел 11.1 „Критерии за
допустимост на кандидатите“ на Условията за
кандидатстване във връзка с т. 10 от същия раздел.
ekivanova95@gmail.com>
Запитване № 3
от 08.07.2020 г.

Уважаеми представители на МЗХГ,
Моля да имате предвид, че документът по т. 5 от Раздел
Във връзка публикуваната процедура BG06RDNP001- 24.2 „Списък с документи, доказващи съответствие с
4.008 - Целеви прием за земеделски стопани в сектор критериите за оценка на проекти“ на Условията за
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„Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в
материални активи" от Програма за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 година, моля, за
разяснение по следния въпрос:
Ако дружеството ни подаде заявление към БАБХ дали
инвестицията
отговаря
на
изискванията
за
биосигурност и БАБХ излезе със становище, че
отговаря, дали издаденото становище ще бъде
признато по настоящата процедура, при положение, че
наличните заявления и становища на сайта на БАБХ
към момента са само за подмярка 5.1?
Дали ще бъдат изготвени индивидуални заявления и
становища във връзка съответствието с биосигурност
за подмярка 4.1? Или ще бъдат използвани бланките на
БАБХ от 07.08.2019г. (въпреки, че е цитирана Наредба
No9 в нея)?
Благодаря предварително!
С уважение,
Е. Иванова

кандидатстване, а именно: „Становище на БАБХ, от
което да е видно кои от предвидените инвестиции по
проекта отговарят на мерките за биосигурност, описани в
Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските
изисквания към животновъдните обекти“ не е
задължителен и се представя от кандидати, които
заявяват точки по критерии за оценка 6.2 „Проекти с
инвестиции, свързани с мерки за биосигурност в
животновъдните обекти“.
Във връзка с критерий за оценка 6.2 „Проекти с
инвестиции, свързани с мерки за биосигурност в
животновъдните обекти“, кандидатът следва да
представи документ по т. 5 от Раздел 24.2 „Списък с
документи, доказващи съответствие с критериите за
оценка на проекти“, който включва инвестиции и
дейности, относими към настоящата процедура.
Образец на запитване и образец на становище от БАБХ
във връзка с условията по процедура № BG06RDNP0014.008 може да откриете на официалната електронна
страница на Българска агенция по безопасност на
храните в секция „Подмярка 4.1“.

Веселин Тодоров
<todorov7707@abv.bg>
Запитване № 4
от 08.07.2020 г.

Здравейте,
Имам следният въпрос:
През този програмен период съм кандидатствал само В т. 4 от Раздел 22.2 „Методика за оценка на проектни
един път и в момента изпълнявам проект към МИГ по предложения“ на Условията за кандидатстване е
записано, че: „Проектни предложения, представени от
подмярка 4.1.

Постъпили въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за
земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материали активи“ от ПРСР 2014-2020 г. и разяснение
по тях
Имам намерение да кандидатствам и по настоящата
процедура, но в случая за критерий 1 Подпомагане на
животновъдите
стопанства,
т.1.3.
Проекти,
представени от кандидати, които не са получавали
подпомагане по подмярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“ ще мога ли да получа 10
точки?
Благодаря Ви за отговора!

кандидати, които не са получавали подпомагане по
подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
(критерий за оценка № 1.3) са такива, представени от
кандидати, които не са одобрени за подпомагане със
заповед на изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“
по реда на Наредба № 9 от 21 март 2015 година“.

Тодор Бобуранов
<todor.boburanov@gwconsulting.bg>

Запитване № 5
от 08.07.2020 г.

Здравейте,
В Условията за кандидатстване сте записали в т.14.1
Допустими разходи:
....
4. Разходи за закупуване на земя, сгради, помещения и
друга недвижима собственост, необходими за
изпълнение
на
проектното
предложение,
предназначени за земеделските производствени
дейности на територията на селски район съгласно
приложение № 9.
....
т.4 е единствената, в която уточнявате „на
територията на селски район съгласно приложение №
9”.
Означава ли това, че останалите допустими разходи от
т.1-т.3, т.5-т.9 могат да бъдат извършвани и на

Съгласно Раздел 5 „Териториален обхват“ на Условията
за кандидатстване: „Проектни предложения по
процедурата се изпълняват на територията на
Република България“. Разходите за закупуване на земя,
сгради, помещения и друга недвижима собственост,
необходими за изпълнение на проектното предложение,
предназначени за земеделските производствени дейности
са допустими само на територията на селски райони
съгалсно Приложение № 9.
Във връзка с гореизложеното, проектните предложения
по процедурата се изпълняват на територията на цялата
страна, а разходите по т. 4 от Раздел 14.1 „Допустими
разходи“ са допустими за подпомагане само на
територията на селските райони на страната.

Постъпили въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за
земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материали активи“ от ПРСР 2014-2020 г. и разяснение
по тях
територията на „градски общини” (например на
територията на община, която е областен град)?
Поздрави,
Тодор Бобуранов
Регионален търговски мениджър
Емил Цвятков (emil.tzviatkov@gmail.com)
11.1. Критерии за допустимост на кандидатите:
2. Земеделските стопани по т. 1, буква „а“ към датата
на подаване на проектното предложение трябва да
отговарят на следните условия:
б) минималният стандартен производствен обем на
земеделското им стопанство да е не по-малко от
левовата равностойност на 8 000 евро;
Запитване № 6
от 12.07.2020 г.

РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
1. При кандидати с ЖО, които към датата на 1. Моля да се запознаете с отговор на въпрос № 4 по
подаване на проектното предложение нямат запитване № 2 от 07.07.2020 г.
налични животни заради дезинфекция между
партиди за угояване как следва да се изчисли
СПО за целите на точка 2, буква „б“- спрямо
капацитет на ЖО или е нула?
11.1. Критерии за допустимост на кандидатите:
2. Земеделските стопани по т. 1, буква „а“ към датата 2. В обяснителни бележки към утвърдените условия за
на подаване на проектното предложение трябва да кандидатстване е предоставена легална дефиниция за
действащ
животновъден
обект,
а
именно:
отговарят на следните условия:

Постъпили въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за
земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материали активи“ от ПРСР 2014-2020 г. и разяснение
по тях
в) да са собственици или ползватели на действащи „Животновъден обект, регистриран по реда на чл. 137
животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, в
от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
който към датата на подаване на проектното
предложение се отглеждат селскостопански животни“.
В т. 12 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
1. За целите на точка 2, буква „в“ как следва да се
кандидатите“ е предвидено изключение съгласно което:
разбира понятието „действащи животновъдни
„В случаите по т. 10, условието по т. 2, буква „в“,
обекти“:
кандидатите да са собственици или ползватели на
a. обекти с животни и с валидна
действащ животновъден обект се счита за изпълнено, ако
регистрация по чл. 137 от Закона за
отглежданите животни са унищожени/убити не по-рано
ветеринарномедицинската дейност или
от 1 януари 2019 година“.
b. обекти без животни, но с валидна
регистрация по чл. 137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност или
c. други- моля да се поясни?
Приложение_5_Бизнес_план.xls
Таблица Б Допълнителна заетост на стопанството,
свързана с изпълнението на проекта (попълва се в
случай, че кандидатът планира създаване на нови
работни места за реализацията на дейностите по
проекта и изпълнява приоритет 3 от раздел 22.1
"Критерии за оценка на проектни предложения" от
условията за кандидатстване)
Средносписъчен Планиран брой Средносписъчен
брой на
на
брой на
персонала за
допълнително
персонала, за
предходната
наетите
който
финансова
на трудово
кандидатът

Постъпили въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за
земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материали активи“ от ПРСР 2014-2020 г. и разяснение
по тях
година към
датата на
подаване на
заявление за
подпомагане
(за цялата
дейност на
предприятието)

правоотношение
лица към
датата на
подаване на
заявката за
окончателно
плащане
(за реализация на
дейностите по
проекта)

А
(n-1)

Б
(n)

поема
задължение да
поддържа за
период от 3 или
5 години* след
датата на
окончателното
плащане
(за цялата
дейност на
предприятието,
включително за
реализация на
дейностите по
проекта)
В

Забележки:
1. В колона "А" се попълва средносписъчният брой на
персонала, зает в предприятието на кандидата, като
данните се взимат от колона 1, ред 1001, ред 1400 и
ред 1600 от документа по т. 3 от раздел 24.2.
2. В колона "Б" се попълва броят на допълнително
наети по трудови правоотношения лица за реализация
на дейностите по проекта.
3. В колона "В" се попълва средносписъчният брой на
персонала за цялото предприятие, включващ
задължително данните, посочени в колона "А", както

Постъпили въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за
земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материали активи“ от ПРСР 2014-2020 г. и разяснение
по тях
и планираният средносписъчен брой на персонала,
увеличен за реализация на дейностите по проекта.
*а) три години от датата получаване на окончателно
плащане – за ползватели, които са малки или средни
предприятия по смисъла на чл. 3 от Закона за малките
и средните предприятия;
б) пет години след датата на получаване на
окончателното плащане за ползватели, които са
големи предприятия
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
3. Какъв брой персонал се попълва колонка „А“ при
кандидати, които извършват дейност с продукти в
обхвата на Анекс I към ДФЕС и допълнителна дейност
с продукти и услуги извън обхвата на Анекс I към
ДФЕС, например хазарт:
1) Само броя на персонала на дейността, която е
свързана с продукти по Анекс I към ДФЕС и
кодове на длъжности от раздел „61.
КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО,
ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗА ПАЗАРА“ от
„Национална класификация на професиите и
длъжностите“ или
2) сумарно за всички дейности на кандидата?
24.2. Списък с документи, доказващи съответствие с
критериите за оценка на проекти:
3. Заверено копие от НСИ на Отчет за заетите лица,

3. В съответствие с указания в бележка под линия и в
заглавието към Таблица Б към Приложение № 5 „Бизнес
план“ в колона „А“ се попълва данни за средносписъчен
брой на персонала за предходната финансова година към
датата на подаване на заявление за подпомагане за цялата
дейност на предприятието на кандидата.

Постъпили въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за
земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материали активи“ от ПРСР 2014-2020 г. и разяснение
по тях
средствата за работна заплата и други разходи за труд
(за нефинансови предприятия съставящи баланс) или
Справка заети лица (за нефинансови предприятия
несъставящи баланс) за 2019 година. Представя се във
формат „pdf“ или „jpg”. (Представя се в случай, че
кандидатът заявява приоритет по критерий за
оценка № 3.1)

4. Изискуемият документ по т. 3 от Раздел 24.2 „Списък с
документи, доказващи съответствие с критериите за
оценка на проекти“ на Условията за кандидатстване се
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
4. Новорегистрирани кандидати през 2020г. трябва ли
представят от кандидати, за които е приложимо във
да прилагат към проекта документа по точка 3? Ако да- връзка с т. 6 от Раздел 22.2 „Методика за оценка на
съгласувано ли е с НСИ какъв документ ще се издава
проектни предложения“.
от тяхна страна поради липса на данни за кандидата за В допълнение, от отправеното запитването не става ясно
2019г.
какво се влага в понятието новорегистриран кандидат.
Вероника Каменова (kamenova_veronika@abv.bg)

Запитване № 7
от 13.07.2020 г.

Здравейте,
във връзка със стартиралия целеви прием по подмярка
4.1 Ви моля за отговор на следния въпрос:
Допустимо ли е закупуване на високопроходим
автомобил и платформа за транспортиране на кошери
за подвижно пчеларство.
Благодаря!

В т. 5 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ на Условията
за кандидатстване, като допустими разходи са посочени:
„Разходи за закупуване, включително чрез финансов
лизинг, на земеделска техника и специализирани
земеделски транспортни средства, като например:
цистерни за събиране на мляко, хладилно оборудване за
транспортиране
на
продукция,
оборудване
за
транспортиране на живи животни и птици и др.“.
Описаните активи във Вашето запитване не попадат в
обхвата на специализирани земеделски транспортни
средства.

