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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
т. 13 от Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ към
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необходимостта от извършване на
въздействието върху околната среда ?

оценка

на 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
3. При кандидатстване за закупуване на доилна настоящата процедура.
инсталация необходимо ли е представяне на Документ Съгласно т. 20 към Раздел 13.2 „Условия за допустимост
за собственост или ползване на парцела, на който се на дейностите“ на Условията за кандидатстване:
намира ЖО, както и Решение за преценяване на „Документ по т. 19.2, буква „а“ (документ за ползване
необходимостта от извършване на оценка на на имота за срок не по-малко от 6 години считано от
въздействието върху околната среда?
датата на подаване на проектното предложение) не се
изисква при кандидатстване за подпомагане за
4. При кандидатстване за закупуване на доилна закупуване на земеделска техника и специализирани
инсталация необходимо ли е представяне на чертеж от земеделски транспортни средства, които поради
правоспособен проектант, в който да е опасан начина на своето естество или предназначение не се използват в
разположение на инсталацията в сградата?
затворени помещения“.
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

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.
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представя "Документ, удостоверяващ, че земеделското
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

Кандидатът следва да приложи документи към
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,
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извършващи дейност първично производство на фуражи
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 инвестиции
6.2. Проекти с инвестиции,
за подобряване на
свързани
с
мерки
за
биосигурността
в
биосигурност
в
рамките
на
животновъдните обекти
животновъдния
обект/и
Най-малко 25 % от
допустимите
инвестиционни
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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
предложения с минималните изисквания по
критерий за оценка № 6.2 включва ли и
разходите за нов животновъден обект?
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2. Допустимите инвестиционни разходи по точка 1. Условията за кандидатстване, респективно методиката
6.2 включват ли и общи разходи- проектантски, за оценка на проектни предложения, посочена в Раздел
консултантски във връзка с ОВОС?
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
Животновъден обект, регистриран
инвестиции, свързани с мерки за биосигурност в
по реда на чл. 137 от Закона за
животновъдните обекти“.
ветринарномедицинската дейност,
Действащ
животновъден в който към датата на подаване на
2. Във връзка с отправеното запитване, моля да имате
проектното
предложение
се
обект
отглеждат
селскостопански
предвид, че съгласно т. 11 от Раздел 22.2 „Методика за
животни.
оценка на проектни предложения“ от Условията за
кандидатстване: „Преценката за съответствие на
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
проектното предложения с минималните изисквания по
3. Към датата на проектното предложение трябва
ли в ЖО да има животни и ако да- с какви критерий за оценка № 6.2 се извършва въз основа на
допустимите инвестиционни разходи по проектното
документи се доказва това обстоятелство?
4. Ако към датата на кандидатстване ЖО е в период предложение, свързани с подобряване на биосигурността
на дезинфекция между две партиди животни за в животновъдния обект/обекти, за които кандидата
угояване ще се приеме ли за „действащ представя и становище по т. 5 от Раздел 24.2 „Списък с
животновъден обект“ и ако да- с какви бройки и документи, доказващи съответствие с критериите за
на базата на какви документи?
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“.
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3. Моля да имате предвид, че към датата на подаване на
проектното предложение кандидатите представят
декларация за изчисление на икономическия размер на
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.
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ekivanova95@gmail.com>

Запитване № 3
от 08.07.2020 г.

Уважаеми представители на МЗХГ,
Във връзка публикуваната процедура BG06RDNP0014.008 - Целеви прием за земеделски стопани в сектор
„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

Запитване № 4
от 08.07.2020 г.

Веселин Тодоров
<todorov7707@abv.bg>

Моля да имате предвид, че документът по т. 5 от Раздел
24.2 „Списък с документи, доказващи съответствие с
критериите за оценка на проекти“ на Условията за
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“.
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Здравейте,
Имам следният въпрос:
През този програмен период съм кандидатствал само
един път и в момента изпълнявам проект към МИГ по
подмярка 4.1.
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!

В т. 4 от Раздел 22.2 „Методика за оценка на проектни
предложения“ на Условията за кандидатстване е
записано, че: „Проектни предложения, представени от
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.
....

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
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т.4 е единствената, в която уточнявате „на разходи“ са допустими за подпомагане само на
територията на селски район съгласно приложение № територията на селските райони на страната.
9”.
Означава ли това, че останалите допустими разходи от
т.1-т.3, т.5-т.9 могат да бъдат извършвани и на
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)

Запитване № 6
от 12.07.2020 г.

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;
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?
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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:
в) да са собственици или ползватели на действащи
животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137
от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
1. За целите на точка 2, буква „в“ как следва да се
разбира понятието „действащи животновъдни
обекти“:
a. обекти с животни и с валидна
регистрация по чл. 137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност или
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)

2. В обяснителни бележки към утвърдените условия за
кандидатстване е предоставена легална дефиниция за
действащ
животновъден
обект,
а
именно:
„Животновъден обект, регистриран по реда на чл. 137
от Закона за ветеринарномедицинската дейност, в
който към датата на подаване на проектното
предложение
се
отглеждат
селскостопански
животни“.
В т. 12 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“ е предвидено изключение съгласно което:
„В случаите по т. 10, условието по т. 2, буква „в“,
кандидатите да са собственици или ползватели на
действащ животновъден обект се счита за изпълнено, ако
отглежданите животни са унищожени/убити не по-рано
от 1 януари 2019 година“.
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Средносписъчен
брой на
персонала, за
Планиран брой
който
Средносписъчен на
кандидатът
брой на
допълнително
поема
персонала за
наетите
задължение да
предходната
на трудово
поддържа за
финансова
правоотношение
период от 3 или
година към
лица към
5 години* след
датата на
датата на
датата на
подаване на
подаване на
окончателното
заявление за
заявката за
плащане
подпомагане
окончателно
(за цялата
(за цялата
плащане
дейност на
дейност на
(за реализация на
предприятието,
предприятието) дейностите по
включително за
проекта)
реализация на
дейностите по
проекта)
А
Б
В
(n-1)
(n)
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
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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
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?

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

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
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Допустимо ли е закупуване на високопроходим
автомобил и платформа за транспортиране на кошери
за подвижно пчеларство.
Благодаря!

транспортиране на живи животни и птици и др.“.
Описаните активи във Вашето запитване не попадат в
обхвата на специализирани земеделски транспортни
средства.

Дата на публикуване: 30.07.2020 г.
magdalena vasileva [mailto:magi_va@abv.bg]

Запитване № 8
от 15.07.2020 г.

Уважаеми дами и господа, във връзка с обявен прием 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 материални активи“ от
Програма за развитие на селските райони за периода
2014-2020 г. отправям следния въпрос с молба за
разяснение относно допустимост на дейности.
Регистриран земеделски стопанин има действащ
животновъден обект, регистриран по чл. 137 ал.6 от
Закона за ветеринарно медицинската дейност като в
животновъдния обект се отглеждат един вид животни.
Допустимо ли е земеделският стопанин да кандидатства
за изграждане на нов животновъден обект, в който ще
се отглеждат различен вид животни в различно
населено място, където са налични постройки, в които
към момента не се отглеждат животни и в които няма
регистриран животновъден обект. Основание т.6 от
раздел 13.2 от Условия за кандидатстване :
"Подпомагат се проектни предложения, включващи
дейности, които са насочени към подобряване на

По въпрос № 1 и 2: Точка 6 от Раздел 13.2 „Условия за
допустимост на дейностите“ на Условията за
кандидатстване предвижда възможност допустимите
кандидати да кандидатстват за изграждане на нови
животновъдни обекти по процедурата.
Съгласно т. 24 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост
на дейностите“ на Условията за кандидатстване: „В
случаите когато в проектното предложение е
предвидена инвестиция в изграждане на нов
животновъден обект/и, към датата на подаване на
заявка за окончателно плащане, животновъдния обект,
предмет на инвестицията следва да е регистриран по
реда на чл. 137 от ЗВД“.
Условията за кандидатстване по процедурата не
предвиждат задължително условие за кандидата, в
случаите когато планира изграждане на нов
животновъден обект по проектното предложение,
съответният да е предназначен за отглеждане на животни
от същия вид, с който кандидатът доказва условието за
допустимост по т. 2, буква „в“ от Раздел 11.1 „Критерии
за допустимост на кандидатите“.
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производствения процес в действащи животновъдни
обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД и/или
изграждане на нови животновъдни обекти"
Въпрос:
1. допустимо ли са за подпомагане инвестиции за СМР
ново строителство в имота, в който се планира
отглеждането на новия вид животни като на етап
подаване на заявка за плащане, ще се предостави
удостоверение за регистрация на животновъден обект
2. допустими ли са за подпомагане инвестиции за
реконструкция на съществуващи сгради - СМР в имота,
в който към момента не се отглеждат животни като на
етап подаване на заявка за плащане, ще се предостави
удостоверение за регистрация на животновъден обект.
Няма да се кандидатства за инвестиции в действащия и
регистриран животновъден обект.
Благодаря предварително.

gabriela_tomova@mail.bg
Здравейте,
Запитване № 9
от 15.07.2020 г.

Моля за разяснения във връзка с Процедура чрез подбор
№ BG06RDNP001-4.008 - Целеви прием за земеделски
стопани в сектор „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

В допълнение, моля да имате предвид, че допустимостта
на инвестиционните разходи, включени в проектното
предложение, се определя от оценителната комисия въз
основа на проектното предложение в неговата цялост, в
т.ч. всички приложени изискуеми документи.

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

1. Когато кандидатът е едноличен търговец със
собственик, който към момента на входиране на
проектното предложение е на 40 години, но към
30.09.2020 (срокът за приключване на приема) вече е на
41 години, ще получи ли точки по критерий за оценка
4.1. „Проекти на земеделски стопани до 40 години
включително“?
2. Как ще се прилага критерий 6.1. „Проекти, които се
реализират в райони в по-голяма близост до зони, в
които е възникнала епизоотична обстановка“, когато
кандидатът отглежда повече от 1 вид животни в един
животновъден обект? За всеки вид ли трябва да е имало
възникнало огнище на зараза, или е достатъчно само за
един от видовете животни, с които се кандидатства да е
издадена заповед за възникнало огнище, за да бъдат
получени
точки
по
критерия?
3. Допустимо ли е да кандидатства физическо лице (ЗС),
което има животновъден обект, в който се отглеждат
само калифорнийски червеи и е регистриран по чл. 137,
но проектът включва
разходи единствено за
изграждане и закупуване на оборудване за
нова кравеферма за отглеждане на млечни крави, които
ще бъдат закупени след извършване на инвестицията?

1. Съгласно т. 1 от Раздел 27 „Допълнителна
информация“ на Условията за кандидатстване:
„Съответствието с критериите за оценка на проекти
се преценява към датата на подаване на проектното
предложение съобразно приложените към него
документи“.
Съгласно т. 7 от Раздел 22.2 „Методика за оценка на
проектни
предложение“
на
Условията
за
кандидатстване: „Проектни предложения на земеделски
стопани до 40 години включително (критерий за оценка
4.1) са проекти, представени от кандидати - физически
лица или еднолични търговци (ЕТ) на възраст между 18
и 40 години, включително. В случаите когато кандидат е
еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД),
условието по критерия се счита за изпълнено, ако
едноличния собственик на капитала на дружеството е на
възраст между 18 и 40 години, включително“.

2. Минималните изисквания по критерий за оценка 6.1
„Проекти, които се реализират в райони в по-голяма
близост до зони, в които е възникнала епизоотична
обстановка“, посочени в Раздел 22.1 „Критерии за оценка
на проектни предложения“ гласят: „Всички предвидени
инвестиции в проектното предложение ще се изпълняват
в животновъден обект/и, разположен/и на територията на
населено място, община или административна област в
рамките на което/която е обявявано огнище на заразна
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болест след 01.01.2014 година, за съответния вид
животни, с който се кандидатства по проектното
предложение.
В тази връзка, за да получи точки по съответния
критерий за оценка, кандидатът следва да представи
проектно предложение, в рамките на което всички
предвидени инвестиции да са свързани с отглеждането
на вид/видове селскостопански животни, за който/които
е обявено огнище на заразна болест след 01.01.2014
година.
В този случай, кандидатът следва да представи документ
по т. 4 от Раздел 24.2 „Списък с документи, доказващи
съответствие с критериите за оценка на проекти“ на
Условията за кандидатстване за съответния вид/видове
животни, предвиден/предвидени за подпомагане в
бизнес плана, за да получи точки по критерия.
3. Условията за кандидатстване не предвиждат
задължение за кандидата, в случаите когато се
кандидатства за изграждане на нов животновъден обект,
инвестициите в проектното предложение да са насочени
към вид селскостопански животни, идентичен с
животните, отглеждани в животновъдния обект/обекти
на кандидата към датата на подаване на проектното
предложение.
моля да имате предвид, че допустимостта на
инвестициите, включени в проектното предложение, се
определя от оценителната комисия въз основа на
проектното предложение в неговата цялост, в т.ч. всички
приложени изискуеми документи.
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Ognyan Angelov (ognyan@icg.bg)
Здравейте, във връзка с обявената процедура чрез
подбор № BG06RDNP001-4.008 по подмярка 4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства“ моля за
разяснение по следния въпрос:

Запитване № 10
от 16.07.2020 г.

Критерий 6.1. гласи, че съответните точки получават
бенефициенти при които „Всички предвидени
инвестиции в проектното предложение ще се
изпълняват в животновъден обект/и, разположен/и на
територията на област/община/населено място, в
рамките на което е обявявано огнище на заразна болест
след 01.01.2014 година, за съответния вид животни, с
който се кандидатства по проектното предложение“
Моля за пояснение какво се има в предвид под „вид
животни“ и по какъв начин ще се тълкува понятието
поради факта , че под обхвата на Едри Преживни
Животни попадат Говеда,Биволи и др. , под обхвата на
птиците попадат, бройлери, кокошки носачки,
водоплаващи и т.н.
Въпроса е с какъв обхват ще бъде заложеното понятие
„вид животни“ ЕПЖ, ДПЖ, Птици, Свине и т.н или
техните конкретни подразделения , като се има в
предвид , че съответните заболявания по животните
обхващат цяла група животни. Пример заразни болести
като Салмонела или Инфлуенца засягат цялата група
„Птици“ – бройлери, кокошки-носачки, водоплаващи и
др.

Понятието вид селскостопански животни в контекста на
критерий за оценка № 6.1 не е изрично уредено в
условията за кандидатстване по настоящата процедура
тъй като е обхванато в § 1, т. 4 от ПР на Закона за
животновъдството, където е посочено, че: „Животински
вид е популация от индивиди със сходни биологични
качества, отделена от другите популации чрез една от
формите на репродуктивна изолация“.
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Цветелина Алексова <tritebora@gmail.com>
Уважаеми представители на Мзхг,

Запитване № 11
от 17.07.2020 г.

Въпроса ми са:
1. Може ли да включа за финансиране в проект по мярка
4 1 земеделска съсобстена земя. На тази земя ми
разположена Фермата. А ливадите , пасищата и
нивите се използват за изхранване на животните на
стопанството. На една от ливадите възнамерявам да
построят сеновал за балите сено. Сеновала допустим ли
е за финансиране по мярката както и закупуването на
дяловете съсобствената земеделска земя?Досега
стопанисвам съсобствената земеделска земя на
основание договор за наем и плащам наем за това.
Земята и Фермата са разположени на територията на
селски неблагодетелстван район,.

1. Допустимите разходи по процедурата предвиждат
възможност за подпомагане на разходи, свързани със
съхранение
на
селскостопанска
продукция,
предназначена за изхранване на отглежданите от
кандидата животни и 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.
Проектните предложения, включващи строителномонтажни работи следва да са придружени със
специфични документи, посочени в Раздел 24.1 „Списък
с общи документи“ във връзка с условията за
2.Оборудванията и съоръженията за охрана достъпа в допустимост на дейностите, посочени в Раздел 13.2 на
и до Фермата считат ли се допустими за подпомагане Условията за кандидатстване.
по мярката и приема ли се за биосигурност?
2. От отправеното запитване не става ясно какво включва
3.Може ли да получа указанията кое се приема за „оборудването и съоръженията за охрана достъпа в и
биосигурност?
до фермата“. Моля да имате предвид, че допустимите
С уважение
разходи по процедурата са описани в Раздел 14.1
Ц. Ерменчова
„Допустими разходи“, като същите следва да са насочени
към подобряване на цялостната дейност и повишаване на
конкурентоспособността на земеделските стопанства в
сектор „Животновъдство“.
Също така във връзка с поставения въпрос, моля да имате
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предвид, че съгласно т. 11 от Раздел 22.2 „Методика за
оценка на проектните предложения“ на 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“.
В допълнение, допустимостта на разходите, включени в
проектното предложение се определят от оценителна
комисия, въз основа на оценка на проектното
предложение в неговата цялост, в т.ч. всички приложени
документи.
3. Съгласно легалната дефиниция, предвидена в
условията за кандидатстване: „Биосигурност е комплекс
от управленски и физически мерки, които намаляват
риска
от
проникването,
развитието
и
разпространението на болестите по животните“.
Моля да имате предвид, че мерките за биосигурност са
уредени в Наредба № 44 от 2006 г. за
ветеринарномедицинските
изисквания
към
животновъдните обекти към която реферират условията
за кандидатстване по процедурата.
Запитване № 12
от 19.07.2020 г.

Вероника Бонева <veronikaboneva@abv.bg>

Минималните изисквания по критерий за оценка 6.1
„Проекти, които се реализират в райони в по-голяма
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Запитване № 13
от 20.07.2020 г.

Здравейте,
Животновъд съм от Бургаска област. Във връзка с
Процедура чрез подбор на проектни предложения №
BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски
стопани в сектор Животновъдство“ по подмярка 4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 20142020 г., възникна въпрос по отношение на изпълнението
на раздел 22.1 Критерии за оценка на проектни
предложения и по-конкретно „Критерии за подбор №
6.1. Проекти, които се реализират в райони в по-голяма
близост до зони, в които е възникнала епизоотична
обстановка“.
Предвиждам
подобряване
на
биосигурността в двата си животновъдни обекта – един
за овце и един за крави, а в област Бургас е обявено
огнище само на чума по дребните преживни животни.
Въпрос: Ще бъдат ли присъдени точки по критерии за
подбор № 6.1 за проекти, които се реализират в
районите в по-голяма близост до зони, в които е
възникнала епизоотична обстановка, ако проектът
включва инвестиции в двата животновъдни обекта, в
които се отглеждат съответно овце и крави, ако в
областта има обявено огнище на чума само по овцете?
С уважение: В. Бонева

близост до зони, в които е възникнала епизоотична
обстановка“, посочени в Раздел 22.1 „Критерии за оценка
на проектни предложения“ гласят: „Всички предвидени
инвестиции в проектното предложение ще се изпълняват
в животновъден обект/и, разположен/и на територията на
населено място, община или административна област в
рамките на което/която е обявявано огнище на заразна
болест след 01.01.2014 година, за съответния вид
животни, с който се кандидатства по проектното
предложение.
В тази връзка, за да получи точки по съответния
критерий за оценка, кандидатът следва да представи
проектно предложение, в рамките на което всички
предвидени инвестиции да са свързани с отглеждането
на вид селскостопански животни, за който/които е
обявено огнище на заразна болест след 01.01.2014
година.
В този случай, кандидатът следва да представи документ
по т. 4 от Раздел 24.2 „Списък с документи, доказващи
съответствие с критериите за оценка на проекти“ на
Условията за кандидатстване за съответния вид/видове
животни, предвиден/предвидени за подпомагане в
бизнес плана, за да получи точки по критерия.

Iva Ivanova iva1983@abv.bg

Когато кандидатите считат, че проектното им
предложение включва само разходи за закупуване на
земеделска техника (Разяснение по въпрос № 2 по
запитване № 1 от 07.07.2020 година), за да подадат
проектното предложение в ИСУН2020, могат да
приложат цитираното становище с № 04-00-3055 от

Уважаеми дами и господа, подготвям входиране на
проект по отворената Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски
стопани в сектор Животновъдство“ като, ще
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кандидатствам само за инвестиции, свързани със
закупуване на земеделска техника. Във връзка с
подготовката на проекта имам следният въпрос:
При попълване на формуляра в ИСУН въпреки , че съм
прикачил документите отнасящи се за моето стопанство
, които се подават на етап кандидатстване
съгласно Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ от
условията за кандидатстване. излиза съобщение "Има
допуснати грешки при попълване на данните във
формуляра." и изписва:
Документът
„Решение
за
преценяване
на
необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда/решение по оценка
на въздействие върху околната среда/решение за
преценяване на необходимостта от извършване на
екологична
оценка/становище
по
екологична
оценка/решение за преценка на вероятната степен на
значително отрицателно въздействие/решение по
оценка за съвместимостта/писмо/разрешително от
компетентния
орган
по
околна
среда
(РИОСВ/МОСВ/БД)” трябва да бъде прикачен в секция
„Опис на приложени документи на хартиен носител”
или „Прикачени електронно подписани документи”.
Според публикуваният отговор на въпрос № 2 по
запитване № 1 от 07.07.2020 г. „В случаите, когато се
кандидатства само за инвестиции, свързани със
закупуване на земеделска техника, не е необходимо
представянето на документ по т. 13 от Раздел 24.1
„Списък с общи документи“ към Условията за
кандидатстване във връзка с изразено становище с №

07.07.2020 г. на МОСВ в секция „Прикачени документи“
срещу документ „Решение за преценяване на
необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда/решение по оценка
на въздействие върху околната среда/решение за
преценяване на необходимостта от извършване на
екологична
оценка/становище
по
екологична
оценка/решение за преценка на вероятната степен на
значително отрицателно въздействие/решение по оценка
за
съвместимостта/писмо/разрешително
от
компетентния
орган
по
околна
среда
(РИОСВ/МОСВ/БД)“.
Цитираното становище може да откриете на
официалната електронна страница на Министерство на
земеделието, храните и горите в Рубрика Програма за
развитие
на
селските
райони/Информация
за
кандидатстване:
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-iprogrami/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-naselskite-rayoni/.
Моля да имате предвид, че оценката на допустимостта на
кандидатите и представените проектни предложения се
извършва от оценителна комисия, назначена със заповед
на Изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“ – Разплащателна агенция.
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04-00-3055 от 07.07.2020 г. на заместник министъра на
околната среда и водите, свързано с настоящата
процедура. ”
Моля да разясните, след като този документ не се
изисква, когато инвестицията е само за закупуване на
земеделска техника, какъв документ следва да се
прикачи, за да се изчисти съобщението "Има допуснати
грешки при попълване на данните във формуляра."
Поздрави!
И. Иванова
Svetoslava Slavova <seslavova@abv.bg>

Запитване № 14
от 21.07.2020 г.

Здравейте,
Във връзка с обявената процедура за подбор на
проектни предложения BG06RDNP001-4.008 - Целеви
прием
за
земеделски
стопани
в
сектор
„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 бих
искала да задам следните въпроси:
1.
В раздел 11.1 Критерии за допустимост на
кандидатите, т.2 в) от насоките за кандидатстване е
записано следното: „2. Земеделските стопани по т. 1,
буква „а“ към датата на подаване на проектното
предложение трябва да отговарят на следните условия:
в) да са собственици или ползватели на действащи

По т. 1 и т. 2. Условията за допустимост към кандидатите
са подробно описани в Раздел 11.1 „Критерии за
допустимост на кандидатите“ на Условията за
кандидатстване.
Допустимостта на кандидата и проектното предложение
се определя от оценителна комисия, назначена със
заповед на Изпълнителния директор на Държавен фонд
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животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137
от Закона за ветеринарномедицинската дейност;“
Моля да уточните дали кандидат с регистрация по реда
на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност с действащ живтоновъден обект свързан с
отглеждане на калифорнийски червеи за био тор е
допустим кандидат по подмярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“.
2.
В раздел 13.2: Условия за допустимост на
дейностите т.3 е изписано следното: „3. Подпомагат се
проектни предложения, представени от земеделски
стопани по т. 1, буква „а“ от Раздел 11.1 „Критерии за
допустимост на кандидатите“ за инвестиции в техните
стопанства, пряко свързани с една или няколко от
дейностите по първично селскостопанско производство
и съхранение на селскостопански продукти, получени и
свързани с отглеждането на селскостопански животни,
както и подготовка на продуктите от селскостопански
животни за продажба.“
Моля да уточните дали закупуването на оборудване за
пакетиране на био тор, като продукт от отглеждането на
калифорнийски червеи е допустим разход за
подпомагане по подмярка
4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“.
Поздрави
Светослава Славова
Запитване № 15

Nikolay Baltov <nikolaybaltov1990@gmail.com>

„Земеделие“ – Разплащателна агенция.
Условието за допустимост по т. 2, буква „в“ от Раздел
11.1, а именно: кандидатите да са собственици или
ползватели на действащи животновъдни обекти,
регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност не предвижда
ограничения по отношение на вида на отглежданите
селскостопански животни.
Моля да имате предвид, че съгласно т. 5 от Раздел 14.2
„Условия за допустимост на разходите“ на Условията за
кандидатстване: „Продуктите за чието първично
производство се кандидатства, могат да бъдат само
продукти с животински произход, получени в резултат
на отглеждането на селскостопански животни и
попадащи в обхвата на приложение № I по член 38 от
Договора за функционирането на Европейския съюз
(Приложение № 4).
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от 21.07.2020 г.
До УО на ПРСР,
Уважаеми дами и г-да,
Във връзка с подготовката на проектно предложение по
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008
„Целеви прием за земеделски стопани в сектор
Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в
земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в
материални активи“ на Програма за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г. имам следните
въпроси:
1.
Може ли да поясните дали в едно проектно
предложение е допустима само една или е възможно да
бъдат заложени повече от една допустими дейности? В
условията за кандидатстване от една страна са посочени
следните допустими дейности на страница 16:
„а) внедряване на нови продукти, процеси и технологии
и обновяване на наличните производствени материални
и/или нематериални активи; или
б) насърчаване на сътрудничеството с производителите
и преработвателите на земеделски продукти; или
в) опазване на компонентите на околната среда,
включително с намаляване на вредните емисии и
отпадъци; или
г) подобряване условията на труд, подобряване на
хигиенните,
ветеринарните,
фитосанитарните,
екологичните и други условия на производство; или
д) подобряване качеството на произвежданите
земеделски продукти; или

1. Насоките за кандидатстване не предвиждат
ограничение по отношение на броя, вида и/или
комбинацията на допустимите за подпомагане дейности,
посочени в Раздел 14.1 „Допустими дейности“, които
могат да бъдат включени в едно проектно предложение,
представено от един кандидат.
Следва да имате предвид, недопустимите дейности,
посочени в Раздел 13.3 „Недопустими дейности“ на
Условията за кандидатстване.
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е) осигуряване на възможностите за производство на
биологични селскостопански продукти.“
Съюзът „или“ предполага алтернативност, т.е. от така
изброените допустими дейности би следвало в едно
проектно предложение да бъде допустима само една
дейност.
От друга страна никъде в условията не е изрично
упоменато, че в проектите може да бъде включена една
дейност. Освен това в инструкциите за попълване на
електронния формуляр, на стр. 13 се казва „кандидатът
избира бутон „Добави“ за всяка една от планираните
дейности“.
На фона на този контекст, моля УО да даде разяснение
за броя на допустимите дейности в едно проектно
предложение.

2. Съгласно т. 2 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост
на разходите“ на Условията за кандидатстване:
„Разходите по т. 9 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“
са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари
2014 г., независимо дали всички свързани с тях плащания
2.
Допустими ли са разходите за подготовка на са направени“.
проектното предложение, в случай че са изплатени след
одобрението на проекта?
3. Условието по т. 3 от Раздел 14.2 „Условия за
3.
Съгласно т. 14.2 „допустимите разходи за допустимост на разходите“ се отнася за консултантски
консултантски услуги, свързани с подготовката и услуги, свързани с подготовката и управлението на
управлението на проектното предложение и разходите проектното предложение и разходите за правни услуги,
за правни услуги, като част от разходите по т. 9 от като част от допустимите разходи по т. 9, които разходи
Раздел 14.1 „Допустими разходи“ не могат да кумулативно не могат да надхвърлят едно на сто от
допустимите разходи по т. 1 до 8 – за проектни
превишават:
а) едно на сто от допустимите разходи – за проектни предложения с инвестиции само за закупуване на
предложения с инвестиции само за земеделска техника; земеделска техника.
обяснителни
бележки
към
условията
за
б) пет на сто от допустимите разходи по т. 1 до 8 от В
Раздел 14.1 „Допустими разходи“ за проектни кандидатстване е представена легална дефиниция за
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предложения с включени инвестиции за строително- земеделска техника, а именно: „Разходи, извършени
монтажни дейности и/или закупуване и/или монтаж на преди подаване на проектното предложение и такива
оборудване и/или машини, но не повече от 29 337 лева.“ по време на изпълнение на проекта, които
задължително включват подготовка на проектното
В случай, че бъдат заложени разходи за 1) подготовка предложение, изработка на бизнес план, анализ за
на проекта и 2) управление на проекта, моля, да икономическа устойчивост на проекта и подготовка на
поясните дали кумулативната йм стойност (1+2) трябва заявки за плащане, включително отчитане и управление
да бъде в размер на 1% от допустимите разходите за на проекта..
проектни предложения с инвестиции само за земеделска Също така следва да имате предвид и определението за
техника или всеки бюджетен ред може да бъде до 1% от разходи за консултантски услуги, свързани с подготовка
разходите за земеделска техника – напр. разходи за и управление на проекта, посочено в условията за
управление до 1% и разходи за подготовка на кандидатстване.
проектното предложение – до 1%.
4. Допустимите разходи за консултантски услуги,
4.
Моля, да потвърдите (или да отречете и свързани с подготовката и управлението на проектното
поясните), че в случай, в който в бюджета на проекта предложение и разходите за правни услуги, като част от
бъдат заложени разходи по т.2 „Разходи за закупуване,
разходите по т. 9 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ не
включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране
на нови машини, съоръжения и оборудване, могат да превишават пет на сто от допустимите разходи
необходими
за
подобряване
на
земеделския по т. 1 до 8 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ за
производствен процес, включително за опазване проектни предложения с включени инвестиции за
компонентите на околната среда“ и разходи по т. 5 строително-монтажни дейности и/или закупуване и/или
„Разходи за закупуване, включително чрез финансов монтаж на оборудване и/или машини, но не повече от
лизинг, на земеделска техника и специализирани 29 337 лева. Във връзка с поставения въпрос, моля да
земеделски транспортни средства, като например:
имате предвид определението за земеделска техника,
цистерни за събиране на мляко, хладилно оборудване за
транспортиране на продукция, оборудване за включено в условията за кандидатстване.
транспортиране на живи животни и птици и др.“
размерът на разходите за подготовка и управление на
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проекта ще бъдат допустими в размер на до 5 % от общо
допустимите разходи (с изключение на т.9).
5.
Инвентарна книга изискуем документ ли е за 5. Документът по т. 12 от Раздел 24.1 „Списък с общи
кандидати, които не са юридически лица (земеделски документи“ се представя от всички кандидати по
стопани)?
процедурата.
6.
Моля, да поясните механизмите, по които се
издава документ по т.13 от Раздел 24.1 и дали е
необходим при проекти, които НЕ включват СМР, а
именно: Решение за преценяване на необходимостта от
извършване на оценка на въздействието върху околната
среда/решение по оценка на въздействие върху
околната
среда/решение
за
преценяване
на
необходимостта от извършване на екологична
оценка/становище по екологична оценка/решение за
преценка на вероятната степен на значително
отрицателно въздействие/решение по оценка за
съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния
орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД).

6. Условията за кандидатстване по процедурата не
уреждат механизъм за издаване на документ по т. 13 от
Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ на Условията за
кандидатстване.
Съгласно Закона за управление на средствата от
европейските структурни и инвестиционни фондове
(ЗУСЕСИФ), разясненията се дават по отношение на
условията за кандидатстване, не съдържат становище
относно качеството на проектното предложение и са
задължителни за всички кандидати.
В допълнение, моля да имате предвид разяснение по
въпрос № 2 от Запитване № 1 от 07.07.2020 г.

7.
Моля, да поясните, дали изискуемите документи
7. Посочените документи по т. 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21
от по точки 14, 15,16,17,18,19,20,21 от раздел 24.1 са
от Раздел 24.1 „Списък с общи документи“ на Условията
задължителни, ако проектът НЕ предвижда СМР.
за кандидатстване са приложими към проектни
предложения, включващи строително-монтажни работи.
8.
Допустимо ли проект от земеделски стопанин,
който попада в обхвата на производство на кайма,
8. Във връзка с поставения въпрос, моля да имате
луканка, суджук?
предвид, че настоящата процедура е насочена към
подпомагане на земеделски стопани за инвестиции в
техните стопанства, пряко свързани с една или няколко
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Предварително
съдействието.
С Уважение,
Николай Балтов

Запитване № 16
от 21.07.2020 г.

благодаря

за

отзивчивостта

и от
дейностите
по
първично
селскостопанско
производство и съхранение на селскостопански
продукти, получени и свързани с отглеждането на
селскостопански животни, както и подготовка на
продуктите от селскостопански животни за продажба.
Съгласно т. 2, буква „з“ от Раздел 13.3 „Недопустими
разходи“ на Условията за кандидатстване: „Финансова
помощ не се предоставя за дейности, свързани с
преработка на първични селскостопански продукти“.
Атанас Петров <atanas.petroph@gmail.com
1. В запитването е посочено, че животновъдния обект на
Здравейте,
кандидата функционира от 2017 година. Моля да имате
Имам следните въпроси по отношение на процедура предвид, че съгласно т. 2, буква „в“ от Раздел 11.1
чрез подбор процедура № BG06RDNP001-4.008 „Критерии за допустимост на кандидатите“ на
„Целеви прием за земеделски стопани в сектор Условията за кандидатстване: Земеделските стопани по
Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в т. 1, буква „а“ към датата на подаване на проектното
земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в предложение трябва да отговарят на следните условия:
материални активи“ от Програмата за развитие на да са собственици или ползватели на действащи
селските райони за периода 2014-2020
животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137
Ще бъдат ли присъдени точки по критерий за оценка 6.1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.
"Всички предвидени инвестиции в проектното В условията за кандидатстване е предвидена легална
предложение ще се изпълняват в животновъден обект/и, дефиниция за действащ животновъден обект, а именно:
разположен/и на територията на община, в рамките на „Животновъден обект, регистриран по реда на чл. 137
която е обявявано огнище на заразна болест след от Закона за ветеринарномедицинската дейност, в
01.01.2014 година, за съответния вид животни, с който който към датата на подаване на проектното
се кандидатства по проектното предложение" (точки 1, предложение
се
отглеждат
селскостопански
2 и 3) в случай че:
животни“.
По отношение на критерий за оценка № 6.1, в условията
1)
Фирматаземеделски
производител
има за кандидатстване не е предвидено изискване, Заповедта
животновъден обект, който функционира от 2017 г. , а за обявяване на огнище на заразна болест да бъде
на територията на същото населено място има Заповед издадена след регистрацията на животновъдния обект по
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от БАБХ за обявяване на огнище от заразна болест през чл. 137 от ЗВД, но следва да е изпълнено и минималното
2016 г.
изискване по критерия за оценка.
Оценката на проектното предложения се извършва от
2) Фирмата-кандидат, има растениевъдна дейност, но оценителната комисия въз основа на проектното
изгражда нов животновъден обект за ДПЖ. Ще получи предложение в неговата цялост, в т.ч. всички приложени
ли точки по критерий 6.1, ако в населеното място където документи.
се изгражда обекта през 2016 г. има заповед за
обявяване на епидемия по ДПЖ?
2. Отправеното запитване е неясно, от представената
3) В случай, че се предвижда в животновъдния обект да информация не става ясно дали кандидатът извършва
бъдат отглеждани ЕПЖ и ДПЖ едновременно, но в животновъдна дейност и отговаря на условията за
съответното населено място има обявена със заповед допустимост към кандидатите, посочени в Раздел 11.1
само епидемия при ДПЖ - ще бъдат ли присъдени точки „Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията
по критерий 6.1?
за кандидатстване.
Минималното изискване по критерий за оценка 6.1,
Поздрави
подточка 1 гласи: „Всички предвидени инвестиции в
Атанас Петров
проектното предложение ще се изпълняват в
животновъден обект/и, разположен/и на територията на
населено място, в рамките на което е обявявано огнище
на заразна болест след 01.01.2014 година, за съответния
вид животни, с който се кандидатства по проектното
предложение“.
3. Моля да се запознаете с разяснение по въпрос № 2 от
запитване № 9 от 15.07.2020 г.
Емил Цвятков (emil.tzviatkov@gmail.com)
Запитване № 17
от 21.07.2020 г.

Приложение № 2 към Условия за кандидатстване по
Процедура № BG06RDNP001-4.008
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИЗЧИСЛЕНИЕ НА СТАНДАРТЕН
ПРОИЗВОДСТВЕН ОБЕМ НА СТОПАНСТВОТО
КЪМ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНОТО
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
IV.
Следните видове животни, за които към
анкетната карта съм приложил опис, заверен от
официален ветеринарен лекар не по-рано от 1 месец
преди датата на подаване на проектното предложение
и/или съм регистрирал в ИСАК:
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
През периода на пандемия от COVID-19 не се заверява
на хартия от ОД „Земеделие“ анкетна карта, анкетни
формуляри и регистрационна карта на земеделските
стопани.
В точка IV на декларация е посочен опис, който е
приложен към анкетна карта, но самия опис трябва да
бъде издаден не по-рано от 1 месец преди датата на
подаване на проектното предложение.
При хипотеза на нерегистрирани животни в ИСАК:
1) Трябва ли да се изиска нов опис на животните,
който да отговаря на условието, ако няма
промяна спрямо техния брой в описа, който е
приложен
към
анкетна
карта
за
регистрация/пререгистрация?
2) Полученият нов опис трябва ли да се представи
пред ОД „Земеделие“ с актуализирана анкетна
карта, защото в точката е записани „опис, който
е приложен към анкетна карта“?

По т.1, 2, 3 и 4: Съгласно т. 13 от Раздел 11.1 „Критерии
за допустимост на кандидатите“ на Условията за
кандидатстване: „В Раздел 24 „Списък на документи,
които се подават на етап кандидатстване“ от Условията
за кандидатстване са посочени документите, които
трябва да бъдат представени, за да се удостовери
допустимостта на кандидата. Условията, за които не е
предвиден документ, се проверяват служебно“.
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3) Кандидатът има ли задължения да прилага към
проектното предложение анкетна карта с
анкетни формуляри, както и дали ДФЗ има
основание да ги изиска при административна
проверка на предложението?
4) Кандидатът има ли задължения да прилага към
проектното предложение актуалния, спрямо
датата на подаване на проектното предложение,
опис на животните, както и дали ДФЗ има
основание да го изиска при административна
проверка на предложението?

Приложение № 3 към Условията за кандидатстване по
процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008
ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА за отсъствие на
обстоятелствата по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ
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РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
5. Разрешава ли се разширяване на приложението с
добавяне на дата, на която се съставя и подписва
декларацията, защото липсва такова поле и не е ясно
към кой момент верни обстоятелствата за
декларираните данни?

5. При попълване и прикачване на декларацията по чл.
25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ към проектното предложение в
ИСУН 2020 се изписва дата.
Съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ: „В процедура чрез
подбор по ал. 1, т. 1 не може да участват и безвъзмездна
финансова помощ не се предоставя на лица, за които са
Приложение_4_Бизнес_план
налице обстоятелства за отстраняване от участие в
Лист Обща информация
процедура за възлагане на обществена поръчка
Място на извършване на инвестицията:
съгласно Закона за обществените поръчки или които не
са изпълнили разпореждане на Европейската комисия за
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
6. Каква минимална информация трябва да се попълни възстановяване на предоставената им неправомерна и
в полето?
несъвместима държавна помощ“.
Планиран краен срок за извършване на инвестицията:
6. Посочва се населено място, община и област, на
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
7. Полето срок в месеци(24 или 36) или дата трябва да територията на което ще се извърши инвестицията. Ако
инвестицията се извършва на територията на повече от
се попълни?
едно населено място се изброяват всички населени
места.
" Сума на инвестицията:(без общите разходи (т. 3, б. "з"
от Раздел 14.1 "Допустими разходи", свързани с
7. Срокът е индикативен и не поражда задължения за
инвестицията)"
кандидата. Може да се въведе срок както в месеци, така
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
8. В т. 3, от Раздел 14.1 "Допустими разходи" е записано и конкретна дата. Кандидатите посочват срокът, в който
„3. Разходи за закупуване на съоръжения, прикачен предвиждат изпълнението на всички дейности по
инвентар за пчеларство и съответно оборудване, проекта. Следва да се има предвид единствено, че
необходимо за производството на мед и други пчелни одобреният проект се изпълнява в срок до 24 месеца, а за
продукти, както и за развъждането на пчели-майки, проекти, включващи разходи за строително-монтажни
работи, за които се изисква издаване на разрешение за
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включително чрез финансов лизинг.“, като няма буква строеж, в срок до 36 месеца от датата на подписването на
„з“.
административния договор за предоставяне на
Кое приложимото условие от Насоките за финансова помощ.
кандидатстване спрямо стойностите, които трябва да се
изключат полето за попълване?
8. В съответното поле се попълва общия размер на
инвестициионните разходи по проектното предложение
II. Описание на кандидата и осъществяваната от него без да се включват общите разходите по т. 9 от Раздел
дейност:
14.1 „Допустими разходи“ на Условията за
"А. Кратка информация за дейността на кандидата, кандидатстване.
включително първоначално икономическо състояние на
кандидата:
• Териториално разположение;
• Първоначално икономическо състояние."
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
9. Каква минимална информация трябва да се
попълни
в
полето
„Териториално
разположение“?
10. Каква минимална информация трябва да се
попълни в полето „Първоначално икономическо
състояние“ и от кои приложения следва да се
изведе, както и въз основа на какви документа на
кандидата следва да се изчисли?

Приложение_4_Бизнес_план
Лист „данни за ик._а-з и приор, интен“

9. Следва да се представи информация за географското
разположение на имотите в стопанството – брой и
местоположение на животновъдния/те обект/и в
стопанството - населено място, община и област; размер
и местоположение на обработваемата от стопанството
земя - населено място, община и област.
10. Представя се информация за икономическото
състояние на кандидата преди подаването на проектното
предложение на база последния изготвен финансов
отчет. Описват се основните дейности, които кандидатът
извършва към момента на подаване на проектното
предложение, мястото на извършването им и т.н.
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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 брой на персонала за предходната
финансова година към датата на подаване на заявление
за подпомагане (за цялата дейност на предприятието)"
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.
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
11. Каква стойност трябва да се попълни в колона
„А“, ако Кандидата има други дейности, които не
са свързани с проекта, например „хазарт“?
12. Каква стойност трябва да се попълни в колона
„А“ за новорегистрирани Кандидати през 2020г.?
13. Коя година се има в предвид по „n-1“ в
конкретния период на прием?
Приложение_4_Бизнес_план
Лист „Т3“
Таблица 3. Производствена програма (лева)

11. Съгласно разяснението в скобите в колона «А» на
таблица Б, в таблицата се посочва средносписъчния брой
на персонала за предходната финансова година към
датата на подаване на заявление за подпомагане за
цялата дейност на предприятието. Данните се взимат от
колона 1, ред 1001, ред 1400 и ред 1600 от документа по
т. 3 от раздел 24.2 от Условията за кандидатстване.
12. При новорегистрирани кандидати колона «А» на
таблица Б не се попълва или се посочва стойност „0“.
13. „n-1“ е годината, предхождаща годината на
кандидатстване – 2019 г. В тази връзка, в случай, че
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* В колона А се посочват видовете продукти, които
кандидатът произвежда и които са пряко свързани с
инвестицията, за която кандидатства. В случай че даден
вид продукция на кандидата е свързан косвено с
дейността, в която се инвестира, тя се описва в Таблица
6 "Други приходи".
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
14. Какви са условията, при които една продукция на
кандидата се приема за „свързана косвено с
дейността“. Ако не може да се даде еднозначно
тълкуване да се дадат повече от един пример за
това.

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,
той следва да представи 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 2019 година. При
оценката по приоритет 3 от раздел 22.1 се взима предвид
и увеличението на средносписъчния брой на персонала
на кандидата спрямо годината, предхождаща година на
подаване на проектното предложение (2019 г.).

14. В таблица № 6. „Други приходи”, кандидатът следва
да посочи приходи като финансирания (напр.: по схеми
Таблица 3. Производствена програма (лева)
** Посочва се валутният курс, на база на който е и мерки по кампания Директни плащания), директно
свързани с извършването на дейностите по проекта и
калкулирана продукцията за износ.
отглежданите животни. Пример за вид продукция,
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
свързан косвено с дейността в която се инвестира е:
15. Забележка е свързана с колона „Ж“. Моля да се инвестиции в отглеждане на овце за мляко/месо. В
разясни как и къде следва да се посочи валутния таблица 3, като продукт, които кандидатът произвежда и
курс, защото в колоната се изисква записване на който е пряко свързан с инвестицията се посочва
мляко/месо. В случай че кандидатът генерира
средна цена за износа?
допълнителни приходи от продажбата на вълна, същите
може да бъдат включени в таблица № 6.
Таблица 3. Производствена програма (лева)

15. Валутният курс може да се посочи в полето
„Обосновка за предвидените продажни цени по видове
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*** Кандидатът писмено обосновава формирането на продукция, включително информация за използваните
продажните цени по видове продукция. Предоставя се източници“ под таблица № 3.
информация за използваните източници – агропазарна
статистика, публична информация от браншови
организации, борсови цени и др.
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
16. Оценката на икономическата жизнеспособност на
16. ДФЗ ще има право да променя предложените и проектното предложение и стопанството (оценката на
обосновани от Кандидата количества и средни бизнес плана) се извършва от оценителната комисия въз
цени в таблицата? Ако да- моля да се посочи основа на проектното предложение в неговата цялост, в
приложима методика и заповед с номер, дата и т.ч. на приложените документи, които следва да
доказват, че определените от кандидата продажни цени
издател, с която е приета тя?
са реални. За тази цел, освен изброените примерни
документи, кандидатът може да представи и фактури за
изминал период. При оценката на бизнес плана
оценителната комисия спазва стриктно разписаните
Приложение_4_Бизнес_план
процедури и правила за работа.
Лист „Т4“
Таблица 4. Сеитбооборот/обработваеми площи по
видове култури и среден добив от дка – само за земята,
която съответства на капацитета на активите, за които
се кандидатства за финансиране
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
17. Кандидатът сам избира мерната единица – кг., тон
17. Какви са възможните мерки и къде следва да се или др. Мерната единица може да се посочи в полето
посочат във връзка със стойност на полето „Обосновка за формирането на добивите по видове
продукция
(вкл.
съотносими
документи/
„среден добив от дка“?
доказателства/използвани източници)“ под таблица № 4.
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Таблица 4. Сеитбооборот/обработваеми площи по
видове култури и среден добив от дка – само за земята,
която съответства на капацитета на активите, за които
се кандидатства за финансиране
"Забележки: *Кандидатът задължително обосновава
формирането на добивите по видове продукция.
Предоставя се информация, съотносими документи/
доказателства/използваните източници – агропазарна
статистика, публична информация от браншови
организации, др.
18. Оценката на икономическата жизнеспособност на
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
проектното предложение и стопанството (оценката на
18. ДФЗ ще има право да променя предложените и бизнес плана) се извършва от оценителната комисия въз
обосновани от Кандидата средни добиви от основа на проектното предложение в неговата цялост, в
1дка? Ако да- моля да се посочи приложима т.ч. на приложените документи, които следва да
методика и заповед с номер, дата и издател, с доказват, че определените от кандидата средни добиви са
реалистични. При оценката на бизнес плана
която е приета тя?
19. Как следва да се предоставят и къде „съотносими оценителната комисия спазва стриктно разписаните
процедури и правила за работа.
документи“?
19. Всички документи към проектното предложение по
настоящата процедура се подават изцяло по електронен
път чрез ИСУН2020. Документите може да бъдат
закачени, като от падащото меню на колона „Вид“ към
Раздел № 12 „Прикачени електронно подписани
документи“ от Формуляра за кандидатстване се избере
„Бизнес план“. Кандидатът сам избира какъв да бъде
текста в колона „Описание“. Така избрания вид документ
20. От къде(адрес за публичен достъп) и от каква позволява прикачването на документи във формат „.pdf“
номенклатура да се ползва класификацията за и/или „.jpg“.
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Лист „Т5.1“
Таблица 5.1. Вид и брой животни, в т.ч. естествения им
прираст
Колона „Категория“
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
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попълване на данните в колоната? Ако липсва
такава моля да се изброят възможните текстове 20. Категорията се определя от кандидата, в зависимост
за колоната.
от вида на животните, на база тяхната възраст (напр.: за
свине – свине-майки, нерези, прасенца до определена
възраст и т.н.) или направлението при отглеждането (за
мляко/за месо/за яйца).
Таблица 5.1. Вид и брой животни, в т.ч. естествения им
прираст
Забележки: Кандидатът задължително обосновава
начина на формиране на прираста на животните,
включително и в табличен вид (оборот на стадото),
където е приложимо.
21. Обособени са две групи редове, тъй като по
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
процедурата допустими кандидати са също и
на
производители.
Когато
21. В таблицата има обособени две групи редове. групи/организации
Какъв е критерия за попълване на данни в кандидатът е група/организация на производители в
таблица 5.1 се посочват отглежданите животни по вид и
първата или втората група редове?
22. При угояване на животни каква задължителна брой, в т.ч. и естественият им прираст поотделно за всеки
информация за „начина на формиране на един от членовете на групата/организацията на
с
които
участват
в
прираста на животните“ да се запише, защото производители,
забележката не дава възможност за изключение групата/организацията.
от задължението?
22. Кандидатът следва да посочи, че предвижда
единствено угояване на животни, които ще бъдат
закупувани (като предвиди разходи за това в таблица 7
Приложение_4_Бизнес_план
от бизнес плана), без да извършва развъдна дейност.
Лист „Т5.2“
Таблица 5.2. Животинска продукция
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
23. Мерната единица може да се посочи в полето
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23. В наименованието на колони от таблицата има „Описание на предвидените добиви по
записан текст „(кг, л, бр.,...)“. Как и къде може да животинска продукция“ под таблица № 5.2.
се посочи приложимата мярка за средно
количество продукция?

видове

Таблица 5.2. Животинска продукция
Забележки:
Кандидатът задължително обосновава добивите по
видове животинска продукция. Предоставя се
информация и се представят доказателства за
използваните източници – агропазарна статистика,
публична информация от браншови организации, др.
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
24. ДФЗ ще има право да променя предложените и
обосновани от Кандидата средни количество
продукция? Ако да- моля да се посочи
приложима методика и заповед с номер, дата и
издател, с която е приета тя?

Приложение_4_Бизнес_план
Лист „Т8“
Таблица 8. Разходи за заплати и осигуровки (в лева)
Колона „Вид на персонала“

24. Оценката на икономическата жизнеспособност на
проектното предложение и стопанството (оценката на
бизнес плана) се извършва от оценителната комисия въз
основа на проектното предложение в неговата цялост, в
т.ч. на приложените документи, които следва да
доказват, че определените от кандидата средни добиви са
реалистични. При оценката на бизнес плана
оценителната комисия спазва стриктно разписаните
процедури и правила за работа.
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25. При определянето вида на персонала, моля да имате
предвид Минималния осигурителен доход по основни
25. По каква приложима класификация се обособява икономически дейности и квалификационни групи
персонала
като
„Управленски, професии (Приложение № 1 към чл. 9, т. 1) от Закон за
Административен, Производствен“? На какъв бюджета на държавното обществено осигуряване.
публичен адрес е достъпна тази класификация?
Ако няма такава- моля да се дадат повече от един
пример за разделяне на персонал по вид.

РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:

Таблица 8. Разходи за заплати и осигуровки (в лева)
В колона Б се посочва броя на заетия персонал (по
години и по групи).
26. Данните за предходната година на бизнес плана се
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
вземат на база реализираните приходи/извършените
26. Данните в колоната за предходна година спрямо разходи от кандидата за предходната, спрямо годината
данните от кой документ от раздел 24.2 следва да на кандидатстване (в случая 2019 г.).
се запишат?
27. При Кандидат, който има дейност, която е извън 27. Всички приходи и разходи, които не са свързани с
дейността по проекта, например „хазарт“, в дейностите по подаденото проектно предложение (в т.ч.
колоната само броя на персонала по проекта ли за наетия персонал) се отразяват в Таблица № 15
„Прогноза за Нетните парични потоци на другите
се посочва?
дейности“. В таблица № 8 се посочват единствено
наетите лица, ангажирани с дейностите по подаденото
Забележка: В колона В се посочва средномесечното проектно предложение.
възнаграждение на персонала (по години и по групи).
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
28. При определяне на месечното възнаграждение,
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28. ДФЗ ще има право да променя заплата в колоната
и ако да на какво основание?
29. В забележка за колона „В“ се изисква
средномесечно
възнаграждение
по
наименованието на колоната се изисква месечно
възнаграждение. Стойността, която трябва да се
запише месечна или средномесечна трябва да
бъде, защото при месечна трябва да разясните
дали може да се посочва повече от един ред за
вид персонал за да се изредят възможните
месечни възнаграждения?

следва да имате предвид стойността на минималната
работна заплата за 2020 г.
29. Съгласно указанията под таблица № 8, в колона „В“
следва да се посочи средномесечното възнаграждение на
персонала (за едно наето лице) за съответната група.
Пример: предвижда се наемането на трима души
производствен персонал, като всеки от тях е с различно
месечно възнаграждение, съответно: 700 лв., 800 лв. и
900 лв. В таблица № 8, в колона „Б“, на ред
„Производствен“ се записва „3“, а в колона „В“ на ред
„Производствен“ се записва 800 лв.

Забележка: Кандидатите физически лица и еднолични
търговци не включват разходи за собственото си
месечно и годишно възнаграждение, а само разходите за
осигуровки.
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
30. Моля да имате предвид минималния осигурителен
30. Какви стойности следва да се посочат за доход по основни икономически дейности и
едноличния собственик на ЕООД, който е квалификационни групи професии (Приложение № 1
към чл. 9, т. 1) от Закон за бюджета на държавното
управлява на основание ДУК?
обществено осигуряване.
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Лист „Т13“
Таблица 13. Себестойност на единица продукция (лева)
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:

31.

В

зависимост

от

вида

и

спецификата

на
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31. Каква себестойност следва да се калкулирасредна за периода на бизнес плана, за първата
година или последна година от бизнес плана или
друга?
32. Трябва да се записва мярка за „Вид на
продукцията. Ако да- къде трябва да се извърши
това записване и какви са възможните видове
мерки, които може да се ползват? Трябва ли да
има съпоставимост на мярката спрямо такава от
друга таблица?
33. Спрямо коя таблица от бизнес плана трябва да се
попълва вида на разхода в колоната „Б“, ако има
такова изискване?
34. Къде в бизнес плана се ползват данните от тази
таблица, защото няма посочена така връзка? Ако
се ползват все пак- по какъв начин и чрез какви
формули данните от таблицата участват в
показатели за оценка на ефективността на
инвестицията от лист „Показатели за оценка“,
защото в лист „Т15“ не се посочват?

произвежданите продукти, кандидатът сам преценява
дали да изчисли една средна себестойност за целия
период на изпълнение на бизнес плана или да представи
себестойност за всяка година по отделно. Възможно е
представянето на себестойност и за група от години
(напр.: една себестойност от първа до трета година и
друга себестойност за останалите години).
32. Мярката за всеки вид продукция задължително се
посочва в колона „А“ на таблица № 13. Мярката се
определя от кандидата (кг., тон, литър или др.) още в
колона „Б“ на Таблица № 3. Производствена програма.
Съответно, себестойността, изчислена в таблица № 13
следва да бъде за същата мерна единици, която е
използвана в производствената програма.
33. Видовете ресурси, необходими за производство
единица продукт (колона „Б“ на таблица № 13) следва да
съответстват на видовете разходи, заложени в Таблица
№ 7. Разходи за суровини, материали и външни услуги.

34. Оценителната комисия използва данните от таблица
Приложение_4_Бизнес_план
№ 13 за да извърши оценката на икономическата
Лист „Т14“
жизнеспособност на проектното предложение и
стопанството (оценката на бизнес плана), като пресмята
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
разходите по проекта на база количеството произведена
35. В Насоките за изпълнение и приложените към продукция и себестойността за единица продукция.
тях документи е посочено, че мониторинга на
проекта стартира след получено плащане на 35. Първата прогнозна година от бизнес плана се явява
първата година след изплащането на безвъзмездната
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БФП по него. От тогава ли започва „I-ва година“
от таблицата?
36. Във връзка с точка 1 правилно ли е да се записва
БФП по проекта в колона „Г“ от таблицата? Ако
не- в коя колона трябва да се запише?
Приложение_4_Бизнес_план
Лист „Т15“
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:

финансова помощ.
36. Стойността на безвъзмездната финансова помощ се
нанася на ред VI. Финансиране по Програмата, в колона
„Г“ от таблицата.

37. Клетка J2 с текст след нея „Данъчна ставка“ е с
информативен характер и не необходимо да се попълва.
37. В листа е обособена с бордове клетка J2 с текст Кандидатът следва да попълни единствено ред IV.
след нея „Данъчна ставка“. Трябва ли да се Данъци и такси от таблица № 15.
попълва? Ако да- с каква стойност и къде следва
да се ползва в таблицата, защото липсва връзка
към нея?

Приложение № 15 към Условия за кандидатстване по
Процедура № BG06RDNP001-4.008
СПРАВКА – ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ ОТ
ПРОДАЖБИ
OТ
ЗЕМЕДЕЛСКА
ДЕЙНОСТ,
ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕРАБОТЕНА ЗЕМЕДЕЛСКА
ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ, ДИРЕКТНО СВЪРЗАНИ
СЪС ЗЕМЕДЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ ЗА ПРЕДХОДНА
ФИНАНСОВА
ГОДИНА
ИЛИ
ПОСЛЕДЕН
ПРИКЛЮЧЕН МЕЖДИНЕН ПЕРИОД В ГОДИНАТА
НА КАНДИДАТСТВАНЕ
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Попълва се от кандидати юридически лица. В случаите
на кандидати признати групи/организации на
производители, декларацията се попълва поотделно за
всички лица (които са юридически лица), участващи в 38. За кандидати, създадени през 2020 година, с проектни
групата или организацията на производители
предложения, които ще се реализират на територията на
селски район не важи изискването по т. 2, буква „аа“ от
Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“
РАЗЯСНЕНИЕ ОТНОСНО:
от Условията за кандидатстване. В тази връзка, същите
38. При новорегистрирани през 2020г. юридически не е необходимо да попълват Приложение № 15
лица
в
селска
община
по „Справка-декларация за приходите от земеделски
„Приложение_9_Селски райони“ декларацията дейности“.
трябва ли да се попълва от тях и прикачва към
проектното предложение, защото в посочения
по- горе текст от нейното съдържание
еднозначно се изисква да се попълва, а в 11.1,
точка 14 е записано „14. Изискването по т. 2,
буква „аа“ не се прилага за кандидати с проектни
предложения, които ще се реализират на
територията на селски район и които са
създадени до 1 година преди датата на подаване
на проектното предложение.“, като т.2, буква
„аа“ е със следното съдържание „аа) получили за
предходната или текущата финансова година
приход от земеделски дейности или участие и
подпомагане по схемата за единно плащане на
площ, включително приход от получена
публична финансова помощ, директно свързана
с извършването на тези дейности, или приход от
преработка на земеделска продукция или услуги,
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директно свързани със земеделски дейности, или
получена публична финансова помощ;“.
Ако следва да се попълва моля да посочите каква
информация
трябва
де
попълни
в
„от
................../................ г. до ................../................ г.“,
защото се ползва „/“, което не е ясно какво разделя и
какво следва да се пише.

EK Ivanova <ekivanova95@gmail.com>

Запитване № 18
от 23.07.2020 г.

Уважаеми представители на МЗХГ,
Във връзка публикуваната процедура BG06RDNP0014.008 - Целеви прием за земеделски стопани в сектор
„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:
На 15.07.20г. БАБХ публикува на сайта си образци на
заявление и становище по подмярка 4.1 на ПРСР 20142020 за съответствие на проектите с мерките за
биосигурност.
В тази връзка възникват следните 2 въпроса:
1. В Условията за кандидатстване, в Раздел 13.2
„Условия за допустимост на дейностите", т. 6 е
описано: Подпомагат се проектни предложения,
включващи дейности, които са насочени към

1. Образецът на становище на БАБХ не изключва
възможността за извършване на преценка относно
принадлежността на предвидените от кандидата
инвестиции, свързани с изграждане на нов животновъден
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подобряване на производствения процес в действащи
животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137
от ЗВД и/или изграждане на нови животновъдни
обекти. Така написано се разбира, че е допустимо да се
кандидатства
за
ремонт/изграждане
на
нов
животновъден обект по процедурата.
В заявлението и становището от страна на БАБХ за
съответствие на проектите с мерките за биосигурност
задължително следва да се впише регистрационния
номер на животновъдния обект по реда на чл. 137 от
ЗВД. В случаите, при който ще се изгражда нов
животновъден обект няма как да бъде вписан неговия
номер, тъй като към момента не съществува.
Кандидатът има друг животновъден обект, регистриран
по реда на чл. 137 от ЗВД, но от БАБХ няма как да
издадат становище за новия обект при вписан номер на
друг обект на същия кандидат.
Моля за разяснение: по какъв начин могат да бъдат
присъдени точките по критерий 6.2 при изграждане на
нов животновъден обект, при положение, че няма как да
бъде взето становище от БАБХ за него? В подобни
случаи възможно ли е служебно от Управляващия орган
да се изисква от БАБХ представяне на Становище за
инвестиции в нови животновъдни обекти? Ако на
предходния въпрос отговорът е не, предвижда ли се
актуализиране на бланките на БАБХ (заявление и
становище), с цел коригиране на констатираното
несъответствие и съответно ощетяване поставяйки в
неравностойно положение, на кандидатите с нови
животновъдни обекти (при положение, че са допустими

обект към въвеждането на изискванията в областта
прилагане на мерки за биосигурност в животновъдните
обекти, съгласно Наредба № 44 от 2006 г. за
ветеринарномедицинските
изисквания
към
животновъдните обекти.
Посочването на номер на животновъден обект в
заявлението произтича от условията за допустимост към
кандидатите,
извършващи
дейност
в
сектор
„Животновъдство“ и по-конкретно т. 2, буква „в“ от
Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“
на Условията за кандидатстване.
Моля да имате предвид, че разясненията се дават по
отношение на условията за кандидатстване, не съдържат
становище относно качеството на проектното
предложение и са задължителни за всички кандидати.
Съгласно т. 11 от Раздел 22.2 „Методика за оценка на
проектни
предложения“
на
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“.
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кандидати, с допустими дейности и разходи) по
критериите за оценка на проектни предложения?
2. В публикуваната бланка на становище на сайта на
БАБХ е написано:
„Забележка: В таблицата се записват приложимите
данни (след документална проверка) от Раздел І на
Таблицата
за
допустимите
инвестиции към
заявлението за подпомагане на кандидата. В случай, че
в таблицата не са разписани конкретни инвестиции,
същите следва да бъдат предоставени и по-подробно
описани от кандидата." В приложената към Указанията
за кандидатстване Таблица за допустими инвестиции в
раздел I следва да бъдат описани „разходи за
закупуване/придобиване на материални и нематериални
активи (без извършване на строително-монтажни
работи)". Съгласно Наредба №44 за ветеринарномедицинските изисквания за животновъдните обекти
мерките за биосигурност включват редица дейности,
които следва да бъдат определени като строителномонтажни работи (изграждане на прегради, огради, 2. Отправеният
помещения-съблекални за персонала и др.) и следва да кандидатстване.
бъдат включени в раздел II на Таблицата за допустими
инвестиции.
Това означава ли, че само ДМА (без СМР) ще се
разглеждат и ще се включват в становището, издавано
от БАБХ?
За да може един животновъден обект да отговаря на
изискванията на Наредба №44 за ветеринарномедицинските изисквания за животновъдните обекти
следва самите сгради и помещения да отговарят на

въпрос

не

касае

условията

за
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изискванията, а не оборудването и механизацията на
стопанството. Оттук следва ли да разбираме, че каквито
и строително-монтажни работи да бъдат включени в
проектното предложение, с цел покриване на
изискванията на Наредба №44 и съответно за
получаване на Удостоверение по реда на чл. 137 от ЗВД,
то същите няма да бъдат считани за инвестиции в
биосигурност и съответно ще доведе до невъзможност
за получаване на точки по критерии 6.2 от Условията за
кандидатстване? Предвижда ли се актуализиране на
бланките на заявление и становище на БАБХ за
коригиране на описаните несъответствия?
В очакване на Вашия конкретен отговор и съответно
предприемане на действия по отстраняване на
констатираните несъответствия.
С уважение,
Е. Иванова

