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№, дата на 

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

 Публикувано на 07.09.2021 г.  

Запитване 

№ 1, 

10.08.2021 г. 

Здравейте, във връзка със започнал прием на проекти по 

подмярка 4.2. № BG06RDNP001-4.013, моля за допълнителни 

разяснения. 

1. В Раздел 13.2. Условия за допустимост на дейностите от 

УК е записано в т. 10 „Планираният размер на произведената 

от кандидата продукция трябва да покрива най-малко 50% от 

капацитета на преработвателното предприятие за 

подпомаганата дейност по технологичен проект“  

В тази връзка моля да поясните изискването за най-малко 50% 

дали се отнася до общото количество планирани за 

производство продукти или за количеството на всеки продукт 

поотделно. 

2. Също така, има изискване най-малко 25 на от общата 

суровинна база, определена в производствената програма за 

първа прогнозна година от изпълнението на бизнес плана, 

трябва да е от собствена продукция и/или от регистрирани 

земеделски стопани. Общата суровинна база се отнася за 

общото количество от всички суровини (независимо от техния 

вид) или за общото (за година) количество за всяка суровина 

поотделно? Напр. при производство на овче и биволско сирене, 

ще се търси минимум 25 % от общото биволско+овче мляко 

или ще се търси поне 25% от биволското и поне 25% от овчето 

мляко? 

3. В критериите за оценка е записано „Над 50% от обема 

 

Във връзка с поставените въпроси Ви предоставяме следните 

разяснения: 

1. В съответствие с условието  на т. 10 от раздел 13.2 на УК 

същото трябва да е изпълнено за всеки един от продуктите, 

включени в бизнес плана. Също така трябва да имате предвид 

и условието по т. 11 от същия раздел. 

 

 

 

 

 

2. Съгласно условието в т. 12 от раздел 13.2 на УК „Най-

малко 25 на сто от общата суровинна база, определена в 

производствената програма за първа прогнозна година от 

изпълнението на бизнес плана, трябва да е от собствена 

продукция и/или от регистрирани земеделски стопани.“, като 

в тази връзка  кандидатите  могат да докажат изпълнението на 

това изискване  чрез осигуряване на 25 на сто от общата 

суровинна база, формирана от всички, предвидени за 

преработка селскостопански продукти, включени в 

проектното предложение. 

 

3. Минималното изискване по критерий за подбор № 2.2 е: 
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на планираните за преработка селскостопански продукти са 

произведени в земеделското стопанство на кандидата или в 

земеделското стопанство на свързано с тях предприятие 

съгласно Закона за малките и средните предприятия“. За да се 

присъдят точките моля да поясните дали е достатъчно да се 

произвеждат над 50% от общото количество суровини 

(независимо от техния вид) или ще трябва да се произвеждат 

над 50% от всеки вид суровини (напр. и от биволското и от 

овчето мляко - при примера по-горе). 

Предварително ви благодаря за точния и навременен отговор. 

К******* Ц******** 

„Над 50% от обема на планираните за преработка 

селскостопански продукти са произведени в земеделското 

стопанство на кандидата или в земеделското стопанство 

на свързано с тях предприятие съгласно Закона за малките и 

средните предприятия“. 

В тази връзка, за изпълнение на минималното изискване по 

критерия, е необходимо кандидатите да докажат, че най-

малко 50%  от общата суровинна база, формирана от всички, 

предвидени за преработка селскостопански продукти, е 

произведена в земеделското стопанство на кандидата или в 

земеделското стопанство на свързано с тях предприятие 

съгласно Закона за малките и средните предприятия. 

 

Запитване 

№ 2, 

12.08.2021 г. 

Уважаеми дами и господа,  

Във връзка с Процедура № BG06RDNP001-4.013 по подмярка 

4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 

г., моля да получа разяснение по следния въпрос:  

Съгласно раздел 11.1., т. 1, б. „в“, „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ от Условията за кандидатстване по цитираната 

процедура, допустими кандидати са „еднолични търговци и 

юридически лица, (…) които са извършвали дейности по 

преработка на селскостопански продукти без прекъсване през 

последните 36 месеца към датата на подаване на проектното 

предложение “. 

Конкретният ми въпрос е: При съответствие с останалите 

В т. 1, буква „в“ от раздел 11.1 на УК е посочено: „еднолични 

търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 

1, буква „а“ и т. 1, буква „б“, които са извършвали дейности 

по преработка на селскостопански продукти  без прекъсване 

през последните 36 месеца към датата на подаване на 

проектното предложение или еднолични търговци и 

юридически лица, различни от кандидатите по т. 1, буква 

„а“ и т. 1, буква „б“, с проектни предложения за 

инвестиции, които се изпълняват изцяло в обект за 

преработка на селскостопански продукти, в който е 

извършвана дейност по преработка най – малко 36 месеца 

към датата на подаване на проектното предложение“. 

Съгласно т. 13.2 от раздел 11.1 на УК „Допустимостта на 

кандидатите по т. 1, буква „в“ раздел 11 „Допустими 
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условия за допустимост, изброени в цитирания раздел 11.1., 

допустим кандидат ли е юридическо лице, чиято основна 

дейност през последните 36 месеца е „Производство на пиво“ 

(код 11.05 по КИД 2008), при основна преработвана суровина: 

малц, която представлява над 90% от суровините на входа на 

производството от количествена гледна точка и която 

фигурира в Приложение № I от ДФЕС?  

Следва да уточня, че дейността, за която дружеството 

възнамерява да кандидатства по реда на Процедура № 

BG06RDNP001-4.013 в случай на положителен отговор на така 

поставения въпрос, не е свързана с пивоварство и отговаря на 

критериите и изискванията, разписани в раздел 13. „Дейности, 

допустими за финансиране“ от Условията за кандидатстване.  

Предварително благодаря за отговора, 

кандидати“ се проверява служебно от оценителната 

комисия за регистрация на кандидата или обекта за 

преработка на селскостопански продукти по Закона за 

храните. За кандидатите с производствени сектори, за 

които законът не е приложим се извършва проверка и в 

Националния статистически институт за кода на 

основната и допълнителните икономически дейности на 

кандидата за 2018, 2019 и  2020 г., като за целта 

кандидатите попълват декларация, съгласно Приложение № 

19“. 

В допълнение, описаният от Вас продукт „малц“ попада в  

Глава 11 на приложение № I от ДФЕС, като същия е включен 

и в Приложение № 5 към УК. 

В тази връзка оценителната комисия ще има цялата налична 

информация по проектното предложение и ще извърши 

преценка относно изпълнението на гореописаните условия. 

Запитване 

№ 3, 

12.08.2021 г. 

Допустима дейност ли е изграждане на силозно стопанство за 

сушене на зърнени култури с цел последващата им продажба, 

ако кандидата отговаря на всички останали критерии на 

процедурата? 

Описаната от Вас дейност  не попада в обхвата на 

допустимите производствени сектори по т. 2 от раздел 13.1 на 

УК.  

Запитване 

№ 4, 

13.08.2021 г. 

Уважаема комисия, 

във връзка със стартиралия прием по процедура № 

BG06RDNP001-4.013 по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ Ви моля 

за следното разяснение: 

1. Земеделски стопанин -физическо лице, което не  е 

регистрирано по ТЗ допустим кандидат ли е ?  

 

Във връзка с поставените въпроси Ви предоставяме следните 

разяснения: 

 

 

1. Съгласно т. 2 от раздел 11.1 на УК „Кандидатите по т. 1 

трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона 
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2.  Юридическо лице със земеделска дейност, за да бъде 

допустим кандидат, необходимо ли е да е извършвало дейности 

по преработка на селскостопански продукти през последните 

36 мeсеца  от дата на кандидатстване? 

 

 

 

3. Съгласно насоките за кандидатстване- за инвестиционни 

разходи в обхвата на Приложение № 1 финансовата помощ се 

увеличава с до 25 на сто ?  Това означава, че разходи за 

опазване компонентите на околната среда, включително и ВЕИ 

също ще получат по-висока финансова помощ? 

Моля за еднозначни отговори! Благодаря! 

за кооперациите“. 

2. Кандидатите земеделски стопани, следва да отговарят на 

изискванията на т. 2, 3, 4, 5 и 6 от раздел 11.1 на УК и не е 

задължително да са извършвали дейности по преработка на 

селскостопански продукти през последните 36 мeсеца  към  

датата на кандидатстване. В контекста на зададения въпрос, 

следва да обърнете внимание и на условието на т. 3, буква „а“ 

от раздел 11.1 на УК.  

3. В Приложение № 1 към УК са включени  инвестиционни 

разходи, осигуряващи опазване на компонентите на околната 

среда, включително ВЕИ, за които финансовата помощ може 

да бъде увеличена с до 25 на сто, съгласно т. 1.1, буква „а“ и 

т. 1.2, буква „а“ от  раздел 10 на УК. 

Запитване 

№ 5, 

16.08.2021 г. 

Уважаеми експерти, 

     Във връзка с участие по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, бихме 

искали да разберем дали кандидат с  Код по КИД-2008: 10.61-

Производство на мелничарски продукти  е допустимо да 

участва по подмярката като крайният продукт, който 

предприятието получава са готови замразени банички. 

С уважение, 

 

Производството на мелничарски продукти е допустима 

дейност по подмярка 4.2, но производството на „замразени 

банички“ не попада в обхвата на допустимите 

производствени сектори по т. 2 от раздел 13.1 на УК. 

Запитване 

№ 6, 

17.08.2021 г. 

Здравейте, 

Във връзка с обявена № BG06RDNP001-4.013 по подмярка 4.2 

имам следния въпрос. 

1. Попада ли под обхвата на Критерии за оценка № 4.2 

инвестиции в закупуване на автоматизирана система за 

Във връзка с поставения от Вас въпрос и информация за 

описаните инвестиции в него, следва да имате предвид, че 

същите не са включени в обхвата на критерий № 4.2 от 

Приложение № 1 от Условията за кандидатстване. 
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оползотворяване (изгаряне) на СЖП и производство на 

топлинна енергия - топла вода насочена изцяло за нуждите на 

преработвателното предприятие. 

Запитване 

№ 7, 

17.08.2021 г. 

Здравейте, 

Във връзка с Процедура BG06RDNP001-4.013 - Процедура чрез 

подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 

г.,  бихме искали да получим разяснение на следните въпроси: 

      1.    При избор на изпълнител при условията на раздел 14.2 

т.10 и т.11 от Условията за кандидатстване, задължително ли е 

да се избере и съответно подпише договор с изпълнителя, 

предложил най-ниска оферта? Може ли изпълнителят да е 

различен от този с най-ниска оферта - при 1 оферта СМР 

(раздел 14.2 т.10) и при 3 оферти (раздел 14.2 т.11), въпреки че 

базата за безвъзмездното финансиране ще е най-ниската 

получена цена от офертите? В този случай кандидатът ще 

поеме разликата до по-високата цена. 

       2.    При кандидатстване за БФП за повече от 50% от 

стойността на целия проект (според изискванията на раздел 

14.2 т.16.1 от Условията за кандидатстване) сме длъжни да 

проведем процедура за избор на изпълнител по реда на  ПМС 

160 от 1.07.2016г. Преди това, обаче, трябва да са представени 

3 оферти за тези разходи заедно с проектното предложение и 

УО е избрал най-ниската цена от тях за финансиране. След 

като се проведе процедурата по реда на ПМС 160 напълно е 

 

 

 

Във връзка с поставените въпроси правим уточнението, че: 

 

 

 

1. и 2. Описаната от Вас информация е неясна, за да бъде 

предоставен коректен отговор. В допълнение Ви 

информираме, че в т. 16 от раздел 14.2 на УК са посочени 

условията за допустимост на разходите, за кандидати, които 

не са възложители по чл. 5 и чл. 6 от ЗОП. 

Обръщаме Ви внимание, че изискването за предоставяне на 

оферти е задължително за всеки заявен за финансиране 

разход, с изключение на разходите по т. 14 от раздел 14.2 на 

УК. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.013 ПО 

ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА 

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ 

АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014-

2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ  
 

6 

възможно избраният изпълнител да е различен от този, 

посочил най-ниската цена при подаването на трите оферти 

преди това. Може и цената на този доставчик вече да е 

различна. В тази хипотеза – може ли избраният доставчик, на 

база процедурата по ПМС 160 да е различен от този, посочил 

най-ниската цена от подадените заедно с проектното 

предложение три оферти? Коя сума ще се вземе за база за БФП, 

ако има разлика между най-ниската от трите оферти и от 

процедурата по ПМС 160? 

3.         Кога започва да тече първата година от бизнес плана – 

календарна година (първи януари на следващата година) или от 

конкретната дата на старта на проекта? 

4.         Ако се кандидатства за БФП за повече от 50% от 

стойността на целия проект, трябва ли да се обяви процедура 

по реда на ПМС 160 за изпълнител за консултантските услуги 

за изготвяне и управление на проекта при следните два случая?  

4.1       Ако са общата стойност на консултантските услуги за 

изготвяне и управление на проекта е под 30 000лв.? 

 

4.2       Ако са общата стойност на консултантските услуги за 

изготвяне и управление на проекта е над 30 000лв.? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Първа прогнозна година на бизнес плана е годината след 

изпълнение на инвестициите в проектното предложение. 

 

4.1. Във връзка с описания пример за разходите за  

консултантски услуги, съгласно информацията в посочения 

случай, не следва да се провежда процедура за избор на 

изпълнител по реда на ПМС № 160/2016 за тези разходи, 

съгласно т. 16.1 от раздел 14.2 на УК и за тези разходи 

кандидатите представят документите по т. 26, т. 30 и т. 31 от 

раздел 24.1 на УК. 

4.2. Съгласно т. 16.1 от раздел 14.2 на УК: „Когато размерът 

на заявената БФП е по-голяма от 50 на сто от заявената 

обща стойност на проектното предложение във формуляра 

за кандидатстване в ИСУН 2020, за разходи за 

строителство, в т. ч. съфинансирането от страна на 

бенефициента, без ДДС, на стойност равна или по-висока от 

50 000 лв., както и за разходи за доставки или услуги, в т.ч. 

съфинансирането от страна на бенефициента, без ДДС, на 

стойност равна или по-висока от 30 000 лв., 
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4.3      Ако са извършени след подававане на проекта, според 

хипотезите на раздел 14.2 т.16.1 и т.16.2, какви дейности 

трябва да са описани в договора - могат ли да се включат 

дейности по подготовка на проекта, въпреки че той вече е 

подеден? 

5   Какъв е срокът на мониторинг на проекта? 

С Уважение, 

бенефициентите провеждат процедура за избор на 

изпълнител по реда Постановление № 160 на МС от 

1.07.2016 г“. В тези случаи за разходите, които са допустими 

преди подаване на проектното предложение е приложима т. 

16.2 от раздел 14.2 на УК. 

4.3. Поставеният от Вас въпрос е неясен. В допълнение 

следва да имате предвид, че дейностите включени в 

проектното предложение се извършват съгласно договорите с 

избраните изпълнители, в съответствие с УК. 

5. Във връзка с поставения въпрос Ви информирам, че 

съгласно т. 4.1 и т. 4.2 от Раздел I. „Срок за изпълнение на 

одобрения проект и мониторингов период“ на Условията за 

изпълнение, срокът е: 

„4.1. три години, считано от окончателното плащане по 

административния договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ – за бенефициентите, чиито предприятия 

имат статут на микро-, малко или средно предприятие по 

смисъла на Закона за малките и средните предприятия 

(ЗМСП) или  

 4.2. пет години, считано от датата на изплащане на    

окончателното плащане по административния договор – за 

големи предприятия“. 
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Запитване 

№ 8, 

19.08.2021 г. 

Здравейте, допуска ли се ситуация в която закупеното по 

мярката оборудване се използва за преработка на земеделска 

продукция на ишлеме? Т.е. земеделската продукция (зърно) е 

собственост на друга фирма, а бенефициентът фактурира само 

обработката (например почистване). Може ли да се счита че 

така се изпълнява и условието за обем на продукцията:  

"14. Кандидатите трябва да докажат осигурена реализацията на 

най-малко 50 на сто от готовата продукция за първата 

прогнозна година от бизнес плана". 

Поздрави. 

Във връзка с посочената във Вашето запитване информация и 

описана дейност, правим уточнение, че същите не 

съответстват на допустимите за подпомагане дейности по 

процедурата. 

Запитване 

№ 9, 

20.08.2021 г. 

Моля за подробни разяснения за изчисляване на 

средноаритметичният размер на оперативната печалба в 

случаите, когато кандидатът е група или организация на 

производители, признати от министъра на земеделието, 

храните и горите.  Вземат ли се предвид оперативната печалба 

на отделните членове на групата/организацията и как следва да 

се изчислява средноаритметичният размер на оперативната 

печалба на кандидата от последните три години. 

Благодаря предварително, *** 

За всички допустими кандидати по процедурата, 

съответствието с минималните изисквания по критерий за 

оценка № 2.5 „Средноаритметичният размер на 

оперативната печалба на кандидата от последните три 

години, е по-голям от общата стойност на разходите по 

проектното предложение“ се доказва съгласно описаната 

методика в т. 6 от раздел 22.2 на УК, като се вземат данните 

от ОПР на съответния кандидат по процедурата. 

Запитване 

№ 10, 

20.08.2021 г. 

Допустимо ли е финансирането на проекти за преработката на 

диворастящи гъби? 

Дейностите по  Описаната от Вас дейност  не попада в 

обхвата на допустимите производствени сектори по т. 2 от 

раздел 13.1 на УК. 

Запитване 

№ 11, 

23.08.2021 г. 

Моля за вашето становище във връзка с процедура за прием на 

проекти № BG06RDNP001-4.013 по подмярка 4.2. „Инвестиции 

в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ относно следния 

въпрос: 

Описаната от Вас суровина не попада в Приложение № 10 

„Суровини от растителен и животински произход и продукти 

от тях в чувствителни сектори“. 

В допълнение по процедурата се подпомагат проектни 

предложения с инвестиции в производствените сектори по т. 
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 Във връзка с Приложение 10 - "Суровини от растителен 

и животински произход и продукти от тях в чувствителни 

сектори", суровината от лозови листа, която се използва за 

производство на постни лозови сарми, може ли да бъде 

причислена като такава, която попада в Приложение 10 ? 

Поздрави 

2 от раздел 13.1 на УК. 

Запитване 

№ 12, 

24.08.2021 г. 

Здравейте, 

Във връзка с Процедура BG06RDNP001-4.013 - Процедура чрез 

подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 

г.,  бихме искали да получим разяснение на следния въпрос: 

При изграждане на фотоволтаична централа за собствени 

нужди, което е допустим разход по процедурата, допустим 

разход ли е и закупуването и инсталиране на 

акумулатори/батерии към тази фотоволтаична централа, които 

ще се използват за съхранение и използване на произведената 

от нея енергия? 

С Уважение, 

 

В случай, че се касае за автономна фотоволтаична (соларна) 

система и съответните „акумулатори/батерии“ са 

необходими, за да може системата да функционира нормално 

и по предназначение, същите са допустими за финансиране 

по процедурата. 

Запитване 

№ 13, 

26.08.2021 г. 

Уважаеми представители на УО, 

Във връзка с Процедура чрез подбор на проектни предложения 

BG06RDNP001-4.013 по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 

4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие 

на селските райони за периода 2014-2020 г., моля за отговор на 

следния въпрос:  

Във връзка с посочената във Вашето запитване информация и 

описана дейност, същите не съответстват на допустимите 

дейности по процедурата. 
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Допустимо ли е прилагането към проектното предложение на 

един и същ документ -  „Договор за изработка – мелене и 

пресоване на зърно“, за едновременно доказване осигуряването 

на минимум 25% от суровината необходима за първата 

прогнозна година за изпълнение на производствената програма 

от бизнес плана е от регистрирано ЗП (съгласно т. 12 от раздел 

13.2, съответно т. 33 от раздел 24) и доказване реализацията на 

мин. 50% от продукцията за първата прогнозна год. от бизнес 

плана (съгласно т. 14 от раздел 13.2 и съответно т. 34 от раздел 

24). Въпросът ни произлиза от факта, че преработвателната ни 

дейност в регистрираният ни в БАБХ обект, е единствено на 

ишлеме? 

Аргументите и поясненията към въпросът ни са следните: 

По време на изпълнение на гореописания вид договор за работа 

на ишлеме суровината и продукцията не стават наша 

собственост. При този начин на работа сме в невъзможност да 

приложим два отделни Договора – Договор за покупка или 

осигуряване на минималното количество суровина съобразно 

УК (т. 33 от раздел 24 на УК) и Договор за доказване на 

минимално количество реализация на продукция ( т. 34 от 

раздел 24 на УК). 

По подробно: 

Дружеството ни има регистриран обект за производство на 

следните групи храни, съгл. Параграф 1, т. 12 от ЗХ: „зърнени 

храни и храни на зърнена основа“ – жито, царевица, ориз, овес, 

лимец ( 1. Почистване и лющене на лимец и 2. Мелене на 

брашно)  в БАБХ от 2017 г. ( повече от 36 месеца без 
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прекъсване съгласно Условията за допустимост от УК), но 

предвид, че при осъществяване на стопанската ни дейност по 

преработка на „зърно от лимец“ до краен продукт „брашно от 

лимец“ работим изключително и само на ишлеме, дружеството 

ни няма разходи за покупка на суровина и приходи от 

продажна на продукция. Приходите на дружеството са 

сформирани изключително и само от „мелничарската услуга“ 

при работа на ишлеме, като цената е сформирана от стойността 

на мелене и съхранение до връщане на продукцията на 

собственика на суровината по договор, срещу заплащане на 

услугата по мелене на зърното съобразно условията на 

договора. По този начин считаме, че с един договор ясно се 

доказва осигуряването на необходимото количество суровина 

от регистрирано ЗП за първата прогнозна година  от бизнес 

плана съобразно производствената програма, както и това, че е 

осигурено и минимално количество реализация на продукция. 

Моля за конкретен и ясен отговор на въпроса, като се вземе 

предвид всичко гореописано. 

С уважение, *** 

 


