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Уважаеми дами и господа,
Във връзка с публикуваните Условия за кандидатстване и документите
към тях по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално
сътрудничество между участниците във веригата на доставки“, имам
следните въпроси:
1.
Какво се разбира под „ограничен брой икономически
оператори“ в дефиницията за „къса верига на доставки“, като се вземе
предвид, че по критерий „Проекти, представени от обединения с
включени по-голям брой земеделски стопани“ се дават повече точки за
обединение за къса верига на доставки или местен пазар, включващо
по-голям брой земеделски стопани, като най-голям брой точки се дават,
ако обединението включва най-малко 15 земеделски стопани?

1. Съгласно чл. 2, пар. 37 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година
за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд,
Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство
и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния
фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета „икономически
оператор“ означава всяко физическо или юридическо лице или
друг субект, които участват в изпълнението на помощта от
европейските структурни и инвестиционни фондове, с
изключение на държава-членка, която упражнява правомощията
си като публичен орган.
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Дефиницията за „къса верига на доставки“ визира участниците в
обединението - кандидат, които са ограничен брой и са посочени
в колективния проект за сътрудничество, където е определена
ролята на всеки един от участниците. Подмярка 16.4 от ПРСР 2014
– 2020 г. стимулира обединенията с по-голям брой земеделски
стопани чрез критерий за оценка 4.1, 4.2 и 4.2 от раздел 22
„Критерии и методика за оценка на проектните предложения“ на
Условията за кандидатстване.

2.
Какво се разбира под „близки териториални и социални
отношения“ в дефиницията за „къса верига на доставки“?
2.1. Има ли ограничение в разстоянието между различните участници в
търговското дружество/обединението?
2.2. Възможно ли е в един проект да бъдат създадени повече от една
къса верига на доставки, напр.: къса верига на доставка в югозападен
район (с център гр. София), южен централен район (с център гр.
Пловдив) и югоизточен район (с център гр. Бургас)?

2. Ограничението по отношение на късите вериги на доставки е
само в броя на посредниците, но не и на териториален принцип.
Текстът, който цитирате, като част от дефиницията за къса верига
на доставки е свързан с целите на подмярката, а именно, да
подпомага веригите за доставка, които са „къси“ и пазарите, които
са „местни“.
Съгласно чл. 11 от Делегиран регламент (ЕС) № 807/2014 на
Комисията от 11 март 2014 година за допълнение на някои
разпоредби на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския
парламент и на Съвета относно подпомагане на развитието на
селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР) и за въвеждане на преходни
разпоредби, „Подпомагането за създаване и развитие на къси
вериги на доставки, както е посочено в член 35, параграф 2, буква
г) от Регламент (ЕС) № 1305/2013, обхваща само вериги на
доставки, които включват не повече от един посредник между
земеделския стопанин и потребителя“.
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Един проект може да включва само една къса верига за доставки
или само един местен пазар.

3.
Освен земеделски стопани, групи или организации на
производители, чиито членове са само земеделски стопани, и/или
земеделски стопани, предлагащи на пазара преработена собствена
продукция могат ли и други субекти да бъдат участници в обединение
за местен пазар?

3. В обединение за местен пазар може да участват само участници,
изброени в т. 4.2 от раздел 11.1. Критерии за допустимост на
кандидатите от Условията за кандидатстване.

4.
В кои случаи е приложимо изискването участниците в
обединението да са вписани по реда на чл. 39 или чл. 40 от Наредба №
26 от 14.10.2010 г.?

4. Изискването към участниците в обединението – кандидат за
регистрацията по реда на чл. 39 или чл. 40 от Наредба 26 от
14.10.2010 г. произтича от текста на подмярка 16.4 от одобрената
ПРСР 2014 – 2020 г. Също така, изискването е свързано със
спазване на националното законодателство при директните
доставки на малки количества суровини и храни, описани в Раздел
I „Общи положения“ на Наредбата, където е описан обхватът на
съответния нормативен акт. Участници в обединението, които
произвеждат продукти от животински произход, предназначени
за директни доставки, следва да са вписани по реда на чл. 39 или
чл. 40 от Наредба № 26 от 14.10.2010 г. В случай, че участник в
обединението не произвежда суровини или храни, които попадат
в обхвата на Наредба 26 от 14.10.2010 г., за тях не е приложимо
изискването за вписване реда на чл. 39 или чл. 40.

5.
Как следва да се тълкува изискването подпомагането за
създаване и развитие на къси вериги на доставки да обхваща само

5. В точка 15 на раздел 27 „Допълнителна информация“ от
Условията за кандидатстване е дадена дефиниция за „посредник“,
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вериги на доставки, които включват не повече от един посредник
между земеделския стопанин и потребителя?
5.1. Може ли обединението да включва едновременно предприятие в
областта на преработката на храни (т. 4.1.2. от т. 11.1. Критерии за
допустимост на кандидатите) и търговец на дребно, регистриран по
Търговския закон (т. 4.1.3.), при положение, че и 2-та са посредници
съгласно дефиницията дадена в т. 15 от т. 27. Допълнителна
информация?
5.2. Може ли обединението да включва повече от едно предприятия в
областта на преработката на храни (4.1.2.) и/или повече от един
търговци на дребно, регистрирани по Търговския закон (4.1.3.), при
положение, че между даден земеделски стопанин и даден потребител
няма да има повече от един посредник?

а изискването към обединението за къса верига на доставка е да
има не повече от един посредник между земеделския стопанин
и потребителя. В Условията за кандидатстване няма изрично
изискване за броя на участниците различни от земеделски стопани
в едно обединение за къса верига на доставки. Въпреки това при
извършване на дейностите в рамките на едно проектно
предложение кандидатите следва да осигурят стриктно спазване
на изискването за не повече от един посредник между
земеделския стопанин и потребителя, съгласно дефиницията за
къса верига на доставки, въведена в ПРСР 2014 – 2020 г. и
Условията за кандидатстване.
Кандидатът описва подробно в колективния проект за
сътрудничество (Приложение № 3 към УК) всички участници в
обединението и тяхната роля, както и териториалният обхват на
действие.
В допълнение, моля да имате предвид, че оценката на проектното
предложения се извършва от оценителна комисия въз основа на
проектното предложение в неговата цялост, в т.ч. всички
приложени документи.

6.
Допустими ли са разходите за възнаграждения и осигурителни
вноски на лица, изпълняващи дейности, свързани с функциониране на
обединението в частта реализация на продукцията, напр. продавачи?

6. Текущи разходи за осъществяване на сътрудничеството във
връзка с изпълнение на колективния проект са определени под
формата на стандартни разходи, които са част от одобрената
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ПРСР 2014 – 2020 г. и са описани изчерпателно в т. 1 от раздел
14.1 „Допустими разходи“ на Условията за кандидатстване.
7.
Какво се разбира под „основно търговско оборудване“ когато
търговецът има магазин, какво се разбира когато има временен обект за
търговия на дребно и какво се разбира когато има заведение за
обществено хранене?

8.
Когато търговецът има заведение за обществено хранене,
кухненското оборудване попада ли обхвата на „основно търговско
оборудване“?

9.
Какво се разбира под „мобилно или преместваемо оборудване
за съхранение“?
9.1. Преместваем контейнер тип павилион счита ли се за „мобилно или
преместваемо оборудване за съхранение“?
9.2. Мобилна сергия тип ремарке счита ли се за „мобилно или
преместваемо оборудване за съхранение“?

7. Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид, че
преките разходи за изпълнение на дейностите по проекта за
сътрудничество са допустими за подпомагане съгласно
представения инвестиционен и бизнес план при условие, че са
обосновани като необходими за изпълнение на дейностите по
проекта и съответстват на нуждите и характеристиките,
произтичащи от осъществяването на конкретната дейност.
Обръщаме внимание, че оценката на проектното предложения се
извършва от оценителна комисия въз основа на проектното
предложение в неговата цялост, в т.ч. всички приложени
документи.
8. Посоченото във въпроса „кухненско оборудване“ не попада в
обхвата на подпомагане по т. 3а) от раздел 14.1. „Допустими
разходи“ от Условията за кандидатстване.

9. Различните видове допустими за подпомагане инвестиции,
включително посочените в т. 3 от раздел 14.1. „Допустими
разходи“ следва да са подробно обосновани в съответствие със
заложените цели и предвидените резултати по проекта, в
зависимост от това дали същият се отнася за местен пазар или
развитие на къса верига на доставки.
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9.3. Преместваем контейнер тип хладилен счита ли се за „мобилно или
преместваемо оборудване за съхранение“?

Моля да имате предвид, че допустимостта на инвестициите,
включени в проектното предложение, се определя от оценителна
комисия въз основа на проектното предложение в неговата
цялост, в т.ч. всички приложени изискуеми документи.

9.4. Хладилна камера с различни температурни зони за съхранение на
разнообразни плодове, зеленчуци и/или животински продукти счита ли
се за „мобилно или преместваемо оборудване за съхранение“?

10.
За кои проекти е необходимо представянето на 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), издадени по реда на Закона за опазване на
околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие, и/или
Закона за водите?

11.
Допустимо ли е кандидатът да представи документ от
съответната общинска администрация, съдържащ условията за наемане
на общински търговски площи/терени и в случай на “къса верига на

10. Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид, че
всеки проект трябва да бъде придружен от писмено становище от
съответния компетентен орган за приложимост на разпоредбите
на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното
разнообразие, и/или Закона за водите към дейностите по проекта.
В случай че компетентният орган прецени че е необходимо
издаване на 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, документът се
представя към датата на кандидатстване или в срока по т. т. 4 от
Раздел 21.1 от УК.
11. Във връзка с поставения въпрос следва да имате предвид, че
документите по т. 9 от раздел 24.1 са приложими както за проекти
на къси вериги на доставки, така и на местни пазари, като
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BG06RDNP001-16.002 ПО ПОДМЯРКА 16.4 „ПОДКРЕПА ЗА
ХОРИЗОНТАЛНО И ВЕРТИКАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО
МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ ВЪВ ВЕРИГАТА НА ДОСТАВКИ“ ОТ
МЯРКА 16 „СЪТРУДНИЧЕСТВО“ ОТ ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.
И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
доставки“ по подобие на „местен пазар“ (т. 24.1.9 от Условията за
кандидатстване)?

изключението в т. 9 от раздел 24.1 за представяне на документ от
съответната общинска администрация, адресиран до кандидата,
съдържащ условията за наемане на общински търговски
площи/терени е направено само за обединения за местен пазар.
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