
СЪОБЩЕНИЕ  

относно процедура № BG06RDNP001-4.013 по подмярка 4.2. „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 

 

Във връзка с текущия прием 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. е установен технически проблем в Приложение № 2:  „Основна 

информация за проектното предложение _ таблица на заявените разходи“ към 

Условията за кандидатстване. 

В лист (sheet) „Основна информация“, в клетките от раздели: 

 1.1 „Вид на инвестициите“; 

 1.4 „Кандидатствам за инвестиции в следния/те сектор/и:“, 

в които трябва да бъде избран от падащото меню знак „Х“, същия не е активен за избор 

при попълване на формуляра. 

1. За осигуряване на възможност за попълване на раздел  1.1 „Вид на 

инвестициите“ е необходимо при попълване да се предприемат следните 

стъпки: 

 Маркират се клетки Х-АА на редове 30, 31 и 32; 

 Избор от менюто на функция „Data Validation“; 

 

 
 

 Избор на бутон „Clear All“ и след това избор на бутон „ОК“. 

 
 

След деактивиране на функцията, при попълване, ръчно се въвежда знак „Х“, където е 

приложимо. 

 

 



 

2. За осигуряване на възможност за попълване на  oт раздел  1.4 

„Кандидатствам за инвестиции в следния/те сектор/и“ е необходимо 

при попълване да се предприемат следните стъпки: 

 Маркират се клетки Х-АА на редове от 53 до 61; 

 Избир от менюто на функция „Data Validation“; 

 

 
 

 Избор на бутон „Clear All“ и след това избор на бутон „ОК“. 

 
 

След деактивиране на функцията, при попълване, ръчно се въвежда знак „Х“, 

където е приложимо.В допълнение с цел отстраняване на установения технически 

проблем, Управляващият орган на ПРСР  2014-2020 г. ще извърши необходимите 

действия, за актуализиране на Приложение № 2:  „Основна информация за проектното 

предложение _ таблица на заявените разходи“ към Условията за кандидатстване, след 

което същото ще бъде публикувано в ИСУН 2020 и на електронната страница на 

Министерство на земеделието, храните и горите. 


