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Дата на публикуване 03.12.2020 г. 

№, дата на 

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

Запитване № 1 

(25.11.2020) 

 

Дойчин Дойчинов 

doychin.ld@gmail.com; nkst@mail.bg 

 

Уважаеми госпожи/господа, във връзка с намерение на 

няколко земеделски производители да кандидатстваме по 

подмярка 16.4. се обръщаме към Вас със следните въпроси 

относно процедурата: 

1. Допустимо ли е "Обединение за късa верига на доставки" 

от област Плевен, образувано от производители на мляко и 

преработвател/и, да оборудва помещение за търговска 

дейност (магазин за продажба на дребно на мляко и млечни 

продукти) на повече от 75 км от стопанството на произход 

на продукта, в случая в София; 

2. Може ли заложената в Таблица 5 от Бизнес плана 

"Прогнозна търговска програма за продукцията" да 

включва продажби, реализирани на фермерски пазари из 

цялата страна. 

3. Има ли изискване за рентабилност/жизнеспособност на 

бизнес плана, като например реализираните приходи от 

продажби да бъдат в определено съотношение спрямо 

заявените в проекта разходи. 

4. Ще бъдат ли налагани финансови санкции/корекции в 

случай на непостигане на приходите от продажби на 

продукция заложени в Бизнес плана. Ако има такива 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Закупуването на основно търговско оборудване е допустим 

разход съгласно раздел 14.1. „Допустими разходи“ от 

Условията за кандидатстване, като за дейности, включени в 

проектни предложения, представени от обединения за къса 

верига на доставка, няма ограничение за териториален обхват, 

в който трябва да се осъществяват както преработката, така и 

продажбата на продукта на крайния потребител спрямо 

стопанството, в което продукта е произведен. 

 

2. В таблица № 5 „ Прогнозна търговска програма за 

продукцията на обединението“ от приложение № 3А 

„Инвестиционен и бизнес план“ на Условията за 

кандидатстване се посочва прогнозното количество 

продукция, която обединението ще реализира за всяка година 

от изпълнение на колективния проект за сътрудничество, 

съгласно териториалния обхват на дейностите, описани в т. 3 
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санкции моля да посочите какъв ще е техният размер и как 

ще се формира. 

 

 

и т. 6 от Приложение № 3 „Колективен проект за 

сътрудничество“. 

 

3. Съгласно чл. 9, ал. 3 от Приложение № 9 „Административен 

договор“ от Условията за изпълнение на одобрени проекти, 

бенефициентът е длъжен да реализира не по-малко от 50 % от 

заложените количества продукция в „Таблица 5 „Прогнозна 

търговска програма за продукцията на обединението“ от 

представения от него и одобрен от ДФЗ - РА бизнес план, като 

изискването касае само реализирани количества продукция, а 

не приходите от продажби. 

 

4. Съгласно т. 4 от Раздел V. „Права и задължения на ДФЗ-РА“ 

от Условията за изпълнение „Държавен фонд „Земеделие“ – 

Разплащателна агенция има право да откаже пълно или 

частично изплащане на финансовата помощ по проекта, както 

и да претендира възстановяването на вече платени суми, при 

наличие на някое от обстоятелствата по Наредба № 4/2018г., 

както и следните обстоятелства: 

…………. 

4.7. бенефициентът не реализира минимум 50% от заложените 

количества продукция в Таблица 5 „Прогнозна търговска 

програма за продукцията на обединението“ от представения от 

него и одобрен от ДФЗ - РА „Инвестиционен и бизнес план“. 

 

Запитване № 2 

(27.11.2020) 

Михаела Иванова 

mtzaneva@gmail.com  

 

Уважаеми дами и господа, 

 

1. В клетки G21 и G23 на работна страница „Финансов план – 

обобщено“ от Приложение № 3А „Инвестиционен и бизнес 
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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. Как да процедираме с грешките при пресмятането 

на клетки G21 и G23 на последната страница на 

Приложение № 3А_Инвестиционен_и_бизнес план – да ги 

коригираме или да изчакаме публикуването на 

коригирано от Вас Приложение № 3А?  

В клетка G21 два пъти се сумират преките разходи, 

защото веднъж те са включени по години в клетки G6-7, 

G8-9 и G10-11, а още веднъж са включени чрез клетка 

G12. 

В клетка G23 е използвана формула 

IF(G21>880110;"Заявените разходи надвишават 

допустимите за един проект по процедурата!";""), докато 

според Условията за кандидатстване максималният 

размер на безвъзмездната финансова помощ за едно 

проектно предложение е 977600 лв. 

2. 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.?  

3. Правилно ли тълкуваме Наредба № 26 от 

14.10.2010 г. приемайки, че директна доставка е налице 

когато се извършва в животновъдния обект, в който е 

произведена продукцията, но не и в магазин, извън 

рамките на животновъдния обект и следователно при 

търговия извън животновъдния обект не се изисква 

план“ на Условията за кандидатстване е допусната очевидна 

фактическа грешка в заложената формула.  

За да бъде подадено коректно проектно предложение от страна 

на кандидатите в клетка G21 на работна страница „Финансов 

план – обобщено“ от Приложение № 3А „Инвестиционен и 

бизнес план“ на Условията за кандидатстване, формулата 

следва да бъде коригирана по следния начин: 

=+IF($G$3="ДА";SUM(G14:G19);SUM(G6:G11)).  

За улеснение на кандидатите към документите по процедурата 

е приложен „Инвестиционен и бизнес план“ (Приложение № 

3А) с отстранена очевидна фактическа грешка. 

 

По т. 2, 3 и 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 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество 

между участниците във веригата на доставки“ 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 
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участниците в обединението да са вписани по реда на чл. 

39 или чл. 40? 

4. Правилно ли тълкуваме Наредба № 26 от 

14.10.2010 г. приемайки, че търговията с кисело мляко, 

сирене, кашкавал и други преработени млечни продукти 

не представлява директна доставка по смисъла на 

цитираната наредба и при търговия с преработени млечни 

продукти не се изисква участниците в обединението да са 

вписани по реда на чл. 39 или чл. 40? 

5. 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? 

6. Какво се разбира под „мобилно или преместваемо 

оборудване за съхранение“? 

6.1. Преместваем контейнер тип павилион счита ли се за 

„мобилно или преместваемо оборудване за съхранение“? 

  

6.2. Мобилна сергия тип ремарке счита ли се за „мобилно 

или преместваемо оборудване за съхранение“? 

  

6.3. Преместваем контейнер тип хладилен счита ли се за 

„мобилно или преместваемо оборудване за съхранение“? 

  

6.4. 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“? 

14.10.2010 г., за тях не е приложимо изискването за вписване 

реда на чл. 39 или чл. 40.  

В допълнение моля да имате предвид, че разяснения се дават 

по отношение на условията за кандидатстване, и не съдържат 

тълкуване на нормативни актове. 

5. 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. 

6. 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.  

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. 
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7. Как ще се определя дали капацитетът на машините, 

оборудването и превозните средства по т. 3, буква „а“ и 

буква „б“ от т. 14.2. Условия за допустимост на разходите 

е съобразен с обема на продукцията, посочена в таблица 

№ 5 „Прогнозна търговска програма за продукцията на 

обединението“ от Приложение № 3А? 

7. 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, 

описани в Приложение № 3 „Колективен проект за 

сътрудничество“ и Приложение № 3А „Инвестиционен и 

бизнес план“. Оценката на проектното предложения се 

извършва от оценителна комисия въз основа на проектното 

предложение в неговата цялост, в т.ч. приложени технически 

спецификации, маршрути, всички приложени документи. 

 

Запитване № 3 

(29.11.2020) 

Стоян Иванов 

teko1ivan.ivanov@gmail.com  

 

 

Във връзка с подмярка 16.4 “подкрепа за хоризонтално и 

вертикално сътрудничество между участници във 

веригата на доставки” Бих искал да попитам следните 

неща: 

 

-Какъв е минималният брой участници които могат да си 

сътрудничат в проекта?  

-Възможно ли е две юридически лица отговарящи на 

всички изисквания, но със един и същ МОЛ да си 

сътрудничат?  

 

 

Съгласно т. 12 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ на Условията на кандидатстване: 

„Задължително е поне двама участника да си сътрудничат в 

обединението по т. 1.1 или по т. 1.2, най-малко единият от 

които да е земеделски стопанин/група или организация на 

производители. Участниците в обединението не трябва да 

имат доминиращо влияние по отношение на притежаваните 

дялове в дружеството, регистрирано по Търговския закон или 

по Закона за задълженията и договорите“. 
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Запитване № 4 

(30.11.2020) 

ГРУПИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

членове на НОКА 

groups@noka.bg 
 

Във връзка с публикувани условия за кандидатстване с 

проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-16.004 по подмярка 16.4 „Подкрепа за 

хоризонтално и вертикално сътрудничество между 

участниците във веригата на доставки“ по мярка 16 

„Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. възникнаха следните 

въпроси, на които моля да отговорите: 

 

1.    Съгласно Раздел 14.1. Допустими разходи, т. 3, буква 

б) допустими са разходите за „закупуване, включително 

чрез финансов лизинг на превозни средства за 

транспортиране на продукция, включително хладилни 

превозни средства, необходими за изпълнение на 

дейностите, описани в колективния проект за 

сътрудничество“. Съгласно т. 5 на следващия раздел 14.2 

„Максимално допустимият размер на разходите по т. 3, 

буква „б“ не може да надхвърля 150 000 лв. без ДДС за 

едно проектно предложение, като единичната стойност на 

разхода за едно превозно средство за транспортиране на 

продукцията на обединението не може да надхвърля 50 000 

лв. без ДДС.“ Конкретните ми въпроси са: 

 

 

 

 

 

 

 

1. В т. 3 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ като допустим 

разход е предвиден: закупуване на превозни средства за 

транспортиране на продукцията, включително хладилни 

превозни средства. В тази връзка, ограничението за единичната 

стойност на разхода за едно превозно средство, предвидено в 

т. 5 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“ на 

Условията за кандидатстване се отнася и за хладилни превозни 

средства, в т.ч. специфичното оборудване, което се монтира 

към тях.  
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Лимитът от 50 000 лева без ДДС за какво се отнася – само 

за превозното средство, шасито ли? В случай че отделно се 

закупува и монтира специфично оборудване към това 

превозно средство /например, хладилно оборудване/, то 

разходите за това хладилно оборудване в коя група 

допустими разходи попадат – в лимита от 50 000 лева без 

ДДС по т. 3, буква „б“ на раздел 14.1 или извън цитирания 

лимит, като отделен разход, попадащ в т. 3, буква „а“ на 

раздел 14.1? 

2.    Следващият ми въпрос касае техническата и финансова 

оценка на проектните предложения и по-конкретно: 

2.1.    Ще вземе ли точки по критерий 3 „Проекти 

представени от обединения, в които участват земеделски 

стопани, членуващи в признати групи/организации на 

производителите“ проект, представен от обединение за 

къса верига на доставки, състоящо се от 1 група на 

производител и един отделен фермер и какви са условията, 

за да получи точки по цитирания критерий такова 

обединение? 

2.2.     Моля за уточнение – следва ли отделният фермер, 

членуващ заедно с една група на производител в 

обединение за къса верига на доставки, да е член на 

група/организация на производител, за да бъдат присъдени 

точките по критерий 3? 

2.3.     Моля за уточнение – допустимо ли е при един член 

на обединението-кандидат, който е група на производител 

и още един, който е отделен фермер да се получат точки по 

критерий 3? 

 

2. Съгласно т. 8 от раздел 22 „Критерии и методика за оценка 

на проектните предложения“ на Условията за кандидатстване 

за да получи кандидатът точки по критерий № 3.1 „Проекти 

представени от обединения, в които участват земеделски 

стопани, членуващи в признати групи/организации на 

производителите“, в обединението-кандидат трябва да 

участват земеделски стопани, които членуват в една или 

няколко признати група/организация на производители.  

В тази връзка, за да получи точки по критерий за оценка 3.1  

„Проекти представени от обединения, в които участват 

земеделски стопани, членуващи в признати 

групи/организации на производителите“, проектното 

предложение трябва да е подадено от обединение, в което поне 

един от участниците е призната група на производители или 

организация на производители или земеделски стопанин, 

членуващ в призната група или организация на 

производители. 

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. 

Дата на публикуване: 18.12.2020 г. 



 

Постъпили въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-16.004 по 

подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество 

между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 

„Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020 г. и разяснения по тях  
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Запитване № 5 

(09.12.2020) 

ГРУПИ И ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ 

членове на НОКА 

groups@noka.bg 

 

Във връзка с публикувани условия за кандидатстване с 

проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-16.004 по подмярка 16.4 „Подкрепа за 

хоризонтално и вертикално сътрудничество между 

участниците във веригата на доставки“ по мярка 16 

„Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г. възникнаха следните 

въпроси, на които моля да отговорите: 

Публикуваният от Управляващия орган отговор на 

Запитване No 4(30.11.2020) всъщност не дава конкретика и 

яснота на единият поставен въпрос, а именно: 

1.    При двама члена на обединението кандидат, единият 

от които е група на производител, а вторият – фермер, 

който не е член на група/организация на производители, 

следва ли да бъдат присъдени точки по критерий 3? 

 

 

Обединение – допустим кандидат по процедурата, което се 

състои от призната група на производители и земеделски 

стопанин, който не е член на призната група или организация 

на производители следва да получи точки по критерий за 

оценка № 3 „Проекти представени от обединения, в които 

участват земеделски стопани, членуващи в признати 

групи/организации на производителите“. Моля да имате 

предвид, че оценката на проектните предложения се извършва 

от оценителната комисия въз основа на всички приложени, 

изискуеми документи и след извършване на необходимите 

проверки. 
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