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Номер, дата на 

получаване 

Данни на подателя (име и/или ел. поща), 

въпрос 
Разяснение от УО 

Дата на публикуване: 22.02.2021 г. 

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). 

Дата на публикуване: 16.03.2021 г. 

Запитване № 3 

от 02.03.2021 г. 

office_ica@icg.bg 

 

Уважаеми представители на УО, 

 

 

След преглед от УО на поставения въпрос се установи, че 

цитираните номера на документи са свързани с бизнес плана, а 

mailto:agrolandkonsult@abv.bg
mailto:office_ica@icg.bg


    

Постъпили въпроси от кандидати по процедура № BG06RDNP001-5.003 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 ПРСР 2014-2020 г. и разяснения по тях 

                                              

 

 

3 
 

Във връзка с процедура BG06RDNP001-5.003 - 

Процедура чрез подбор на проектни 

предложения по подмярка 5.1, имаме следния 

въпрос съгласно Раздел 13.2 т.6 „Проектите се 

изпълняват върху имот – собственост на 

кандидата , а когато имотът не е собственост на 

кандидата, към проектите се прилага документ 

за ползване на имота за срок не по-малко от 8 

години за кандидати големи предприятия, 

считано от датата на подаване на проектното 

предложение“  от Условията за допустимост на 

дейностите към Условията за кандидатстване: 

В случай, че бенефициентът е едноличен 

търговец , но е собственик на земята върху която  

ще се изпълнява инвестицията (СМР), като 

физическо лице, ще се приеме ли нотариалния 

акт на физическото лице за документ за 

собственост, съгласно т. 8 от Раздел 24.1 Списък 

с общи документи от Условията за 

кандидатстване 

поставения въпрос е свързан с документи за собственост. Поради 

установените несъответствия в поставения въпрос, УО не може да 

предостави еднозначен отговор по отправеното запитване. 

Запитване № 4 

от 08.03.2021 г. 

n.kolev@poultrygroup.com 

 

Здравейте, 

Казвам се Н***К*** и от 2012 година съм 

регистриран земеделски производител по реда 

на „Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и 

поддържане на регистър на земеделските 

 
 

Съгласно т. 2 от раздел 11.1 “Критерии за допустимост на 

кандидатите“ земеделските стопани трябва да са регистрирани по 

реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на 

регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) преди 1 

януари 2018 г., като това изискване трябва да е изпълнено за 

съответния кандидат, който подава проектното предложение. 

mailto:n.kolev@poultrygroup.com
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стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.)“ като физическо 

лице.  

На 20.12.2017 година учредих еднолично 

дружество с ограничена отговорност ПОЛТРИ 

ЕГС ЕООД (ЕИК: 204938836), чийто едноличен 

собственик на капитала  е Н***К***, а 

вписването в Търговски регистър е на 11.01.2018 

година. Новоучреденото дружество ПОЛТРИ 

ЕГС ЕООД (ЕИК: 204938836) е правоприемник 

на дейността на физическото лице и земеделски 

стопанин Н*** К***, регистрирано е по реда на 

Наредба №3 от 1999 година на 01.04.2019 година 

за стопанската 2018/2019 година.  

Основна икономическа дейност на ПОЛТРИ 

ЕГС ЕООД (ЕИК: 204938836) по НКИД (КИД 

2008) е 01.47 „Отглеждане на домашни птици“ и 

притежава собствен регистриран животновъден 

обект №3BG08083 по реда на чл. 137 от Закона 

за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД). В 

животновъдния обект се  отглеждат 11 250 броя 

кокошки носачки, които носят икономически 

размер на стопанството в стандартен 

производствен обем 178 313,04 евро. При така 

описаната фактическа ситуация следва ли 

дружеството ПОЛТРИ ЕГС ЕООД (ЕИК: 

204938836), правоприемник на дейността на 

земеделски стопанин Н***К***, да се счита за 

допустим кандидат съгласно изискванията на 

В Условията за кандидатстване по настоящата процедура не е 

предвидена възможност да се признават обстоятелствата за 

физическото лице, в случай, че  кандидат е ЕООД. 

В допълнение, моля да имате предвид, че допустимостта на 

кандидата и проектното предложение се определя от оценителната 

комисия въз основа на проектното предложение, в т.ч. всички 

приложени изискуеми документи. 
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точка 2 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост 

на кандидатите“ на УСЛОВИЯ ЗА 

КАНДИДАТСТВАНЕ с проектни предложения 

за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Процедура чрез подбор 

№BG06RDNP001-5.003 по подмярка 5.1 

„Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, 

насочени към ограничаване на последствията от 

вероятни природнибедствия, неблагоприятни 

климатични явления и катастрофични събития“ 

отмярка 5 „Възстановяване на селскостопански 

производствен потенциал,претърпял щети в 

резултат на природни бедствия, и въвеждане на 

подходящи превантивни мерки“ от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014-

2020 г.? 
 

Запитване № 5 

от 08.03.2021 г. 

Постъпил в ИСУН 

Здравейте! 

Във връзка с отворената процедура имам 

следните въпроси, на които моля да дадете 

разяснения: 

1. В случай на регистриран по реда на чл. 137 от 

ЗВД животновъден обект за отглеждане както на 

едри преживни, така и на дребни преживни 

животни и доколкото по процедурата са 

допустими за подпомагане само ДПЖ, не и 

ЕПЖ, моля да отговорите допустимо ли е да се 

 

Във връзка с поставените въпроси Ви информирам, че съгласно 

Условията за кандидатстване по настоящата процедура не е 

предвидена възможност за подпомагане на  животновъдни обекти, в 

които се отглеждат ЕПЖ. 
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кандидатства за изграждане на ограда, която 

обгражда целия животновъден обект? Ако 

отговорът Ви е отрицателен, моля за кнкретни 

указания каква ограда би била допустима в 

описания случай на смесен животновъден 

обект? 

2. В описания в т. 1 случай, допустимо ли е 

подпомагането по процедурата за изграждане на 

силози със съответното оборудване срещу 

вредители и гризаци и разпространение на 

болести и зарази и следва ли то да бъде 

обосновано само с нуждата от изхранване на 

ДПЖ, не и на ЕПЖ? 

3. При смесен животновъден обект допустимо 

ли е кандидатстването за изграждане на 

дезинфекционен пункт на входа на обекта, 

доколкото той ще представлява въвеждане на 

мерки за биосигурност и на двата вида животни 

- ЕПЖ и ДПЖ, доколкото ЕПЖ не се подпомагат 

по процедурата? 

Благодаря в аванс за Вашите отговори! 

 


