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Управител на Меден свят 13 ЕООД 

Здравейте, 

бих искал да задам следните  два въпроса: 

1. Допустим ли е разхода за обновяване (СМР) на сграда за 

която сме наематели и се използва за нуждите на 

стопанството, при условие че животновъдния обект в 

стопанството е разположен на територията на планински 

район, съгласно списъка по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 

от Наредбата за определяне на критериите за 

необлагодетелстваните райони, а сградата е в съседно 

населено място извън обхвата на наредбата? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. От поставения от Вас въпрос не става ясно 

предназначението на посочената „Сграда“ и връзката 

ѝ с животновъдния обект. 

В тази връзка, следва да имате предвид, че 

допустимостта на разходите, включени в проектното 

предложение се определя от оценителна комисия, въз 

основа на оценка на проектното предложение в 

неговата цялост, в т.ч. всички приложени документи.  

В допълнение, Ви обръщам внимание, че съгласно т. 

13 от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ земеделските стопанства в сектор 

"Животновъдство" са допустими за подпомагане, 

само ако всички животновъдни обекти в 

стопанството са разположени на територията на 

планински район, съгласно списък по Приложение № 

1 към чл. 3, ал. 3 от Наредбата за определяне на 
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2. В раздел 10, т. 2, буква „в“ към насоките за кандидатстване 

е записано „за проекти, които се изпълняват в обхвата на 

райони с природни и други специфични ограничения. 

Проектите трябва да се изпълняват на територията на 

населено място, чието землище попада в 

необлагодетелстван район съгласно Наредбата за 

определяне на критериите за необлагодетелстваните райони 

и териториалния им обхват,(ДВ, бр. 20 от 2008 г.), и най-

малко 75 на сто от общата земеделска площ на стопанството 

се намира в необлагодетелстван район“. В случай, че е 

допустим разхода от въпрос 1, размерът на безвъзмездната 

финансовата помощ увеличава ли се с 10 на сто ? 

критериите за необлагодетелстваните райони и 

териториалния им обхват. 

 

2. Размерът на безвъзмездната финансовата помощ се 

увеличава с 10 на сто когато проектът, тоест 

инвестициите се изпълняват в обхвата на райони с 

природни и други специфични ограничения съгласно 

раздел 10, т.2, буква „в“ от Условията за 

кандидатстване.  

В допълнение следва да имате предвид 

определението за „Проект“ от Условията за 

кандидатстване. 

№ 2  
24.07.2020 г. 

Благой Иванов blagoi_ivanov@abv.bg 

Уважаеми дами и господа, 

Имам следния въпрос по отворената Процедура чрез подбор 

на проектни предложения № BG06RDNP001-4.009 по 

подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по 

Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от 

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-

2020: 

При кандидатстване за закупуване на земеделска техника, 

която поради своето естество или предназначение не се 

използват в затворени помещения, необходимо ли е 

 

С писмо № 04-00-3055 от 07.07.2020 г. заместник- 

министърът на околната среда и водите представи 

становище, че по отношение на проекти за 

закупуване на земеделска техника 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 

ПРСР 2014-2020 година не е необходимо 

представянето на документ по т. 13 от Раздел 24.1 
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представяне на Решение за преценяване на необходимостта 

от извършване на оценка на въздействието върху околната 

среда ? 

 

С уважение, 

Б. Иванов 

„Списък с общи документи“ към Условията за 

кандидатстване. 

В утвърдените насоки по подмярка 4.1 „Инвестиции 

в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. 

дефиницията за „земеделска техника“ е идентична с 

тази в насоките за кандидатстване по подмярка 4.1.2. 

„Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична 

подпрограма за развитие на малки стопанства“ от 

ПРСР 2014-2020 година. В тази връзка УО на ПРСР 

счита, че становище с № 04-00-3055 от 07.07.2020 г. 

на заместник-министъра на околната среда и водите 

е приложимо и за подмярка 4.1.2. „Инвестиции в 

земеделски стопанства по Тематична подпрограма за 

развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 

година. 

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/ 
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№ 3 

28.07.2020 

В анкетната ми карта за 2020г. имам вписани 9,4 дка сливи 

от които 3,6 дка са със сменено предназначени на имота, а 

5,8 дка се водят ниви, но от 2 стопански години ги 

стопанисвам като сливова градина. Заявявани са и в общото 

заявление за попомагане две поредни стопански години. 

Могат ли да послужат за съставянето на СПО без да се сменя 

предназначението, за да кандидатсвам, още по вече, че имам 

4 дка свободна земя на  която искам да създам своя 

собствена градина по мярка 4.1.2? 

Съгласно т. 6 от раздел 11.1. „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване, икономическият размер на 

стопанството, измерен в СПО, се изчислява по 

таблица съгласно Приложение № 3 - Таблица за 

изчисляване на СПО и инструкция към таблица за 

изчисление на икономическия размер на 

земеделските стопанства и съгл. т.7 се доказва с 

декларация по образец съгласно Приложение № 4 за 

изчисление на началния стандартен производствен 

обем на стопанството през текущата стопанска 

година към момента на кандидатстване и: 

а) регистрация на обработваната от кандидата 

земя и отглежданите животни в Интегрираната 

система за администриране и контрол (ИСАК) или 

б) документ, доказващ правно основание за 

ползване регистрирано в съответната общинска 

служба по земеделие, на земеделските земи, които 

участват при изчисляването му, или 

      в) вида на отглежданите култури и/или животни 

от анкетните формуляри към анкетна карта на 

земеделския стопанин, съгласно регистрация по реда 

на Наредба № 3 от 1999 г. 

 


