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Запитване № 1 

от 12.02.2021 г. 

lucky.shopova@abv.bg 

 

Здравейте,  

Във връзка с процедура BG06RDNP001-5.003 - 

Процедура чрез подбор на проектни 

предложения по подмярка 5.1, имаме следния 

въпрос: 

Допустим разход по процедурата ли е инвестиция 

в хранителна лента, с която да се раздава храната 

на овцете в съществуващ обор? Хранителната 

лента също допринася за повишава 

биосигурността в обекта, чрез повишаване на 

хигиената и качеството на храната за животните. 

 

 

В раздел 14.1 „Допустими разходи“ от Условията за кандидатстване 

подробно са описани допустимите разходи, в които попадат и 

разходите за „изграждане или закупуване на съоръжения или 

системи за съхранение на фуражи, осигуряващи защита и 

повишаване безопасността при съхранение от диви птици, гризачи 

и други, включително такива за дезинсекция и дератизация“. 

Описаната от Вас „хранителна лента“ не попада в обхвата на 

допустимите разходи по процедурата. 

В допълнение следва да имате предвид, че разясненията по реда на 

чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ се предоставят по отношение на 

условията за кандидатстване, не съдържат становище относно 

качеството на проектното предложение и са задължителни за 

всички кандидати. 
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Запитване № 2 

от 17.02.2021 г. 

agrolandkonsult@abv.bg 

Здравейте, във връзка с процедура чрез подбор на 

проектни предложения по подмярка 5.1 

„Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, 

насочени към ограничаване на последствията от 

вероятни природни бедствия, неблагоприятни 

климатични явления и катастрофични събития“ 

от мярка 5 "Възстановяване на селскостопански 

производствен потенциал и въвеждане на 

подходящи превантивни мерки" от Програма за 

развитието на селските райони за периода 2014-

2020 г. имам следното питане: 

Допустимо ли е да се направи бетонова площадка 

в рамките на прилежащата площ към свинеферма 

с цел измиване и дезинфекция на превозни 

средства, инвентар и др. 

Допустимо ли е да се направи бетонова 

площадка в рамките на прилежащата площ към 

свинеферма с цел обеззаразяване на оборската 

тор. 

 

 

 

Допустимите разходи, които кандидатите могат да 

предвидят/включат в проектните предложения по процедурата са 

изчерпателно изброени в Раздел 14.1 „Допустими разходи“ на 

Условията за кандидатстване, като в т. 1, буква „а“ са посочени 

разходи за закупуване на съоръжения и оборудване за дезинфекция 

и девастация в рамките на животновъдния обект, а в буква „е“ като 

допустими са определени разходи за изграждане и обновяване на 

съоръжения за обеззаразяване и съхранение на тор, торови течности 

и технологични води разположени в помещенията за отглеждане на 

животните и  извън тях.  

В запитването не се съдържа достатъчно информация, за да се 

определи еднозначно принадлежността на посочените в 

запитването разходи към определените за допустими разходи в 

Раздел 14.1 от Условията за кандидатстване по процедурата.  

В допълнение, в съответствие с Условията за кандидатстване, 

допустимостта на инвестиционните разходи, включени в 

проектното предложение се определя от оценителната комисия въз 

основа на проектното предложение в неговата цялост, включително 

всички приложени документи, включително одобрен 

инвестиционен проект, изработен във фаза „Технически проект“ 

или „Работен проект (работни чертежи и детайли)“ в съответствие 

с изискванията на ЗУТ (в случаите когато е приложимо). 
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