
 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.015 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  
 

1 

№, дата на 

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

 Публикувано на 29.10.2021 г.  

Запитване № 

1, 

15.10.2021 г. 

13.2: Условия за допустимост на дейностите  

23.... . Капацитетът на инсталациите не трябва да надвишава 

мощност от 1 мегават 

 

Въпрос 1: По предходен прием по подмярка 4.2 има одобрена 

инвестиция ВЕИ, производство на биогориво /брикети/ за 

собствени нужди до 1 мегават. 

По настоящия прием има намерение да се кандидатства за ВЕИ 

- фотоволтаични системи. 

Трябва ли инвестицията за ВЕИ, да бъде до 1 мегават сумарно 

от двата приема по подмярка 4.2.? 

Въпрос 2 : Дейността за която ще кандидатстваме е добив на 

етерично масло от лавандула. 

Допустимо ли е да кандидатстваме за ВЕИ? 

 

Финансова помощ не се предоставя за инвестиции за 

производство на биогориво или електроенергия  от ВЕИ за 

проектни предложения включващи преработка на продукти от 

приложение № І от ДФЕС в продукти извън приложение № І от 

ДФЕС. 

с поздрав: Н****** К**** 

Във връзка с поставените въпроси Ви предоставяме 

следните разяснения: 

1. Съгласно условието по т. 23 от раздел 13.2, както и 

изискването на ПРСР 2014-2020 г.: „Проекти с включени 

инвестиции за производство на електрическа, топлинна 

енергия и/или енергия за охлаждане за собствено 

потребление ще се подпомагат, в случай, че същите не 

надхвърлят необходимото количество енергия за 

покриване собствените нужди на предприятието. 

Капацитетът на инсталациите, които са обект на 

подпомагане не трябва да надвишават мощност от 1 

мегават“. Във връзка с поставения въпрос правим 

уточнение, че общият капацитет на инсталациите, които са 

обект на подпомагане по ПРСР 2014-2020 г. не трябва да 

надвишават мощност от 1 мегават. 

 

2. Производството на етерични масла е извън  приложение 

№ І от списъка по чл.38 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз, както е посочено в  Приложение № 5 

към УК. В тази връзка в УК  е включено и цитираното във 

Вашето запитване изискване на т. 5 от раздел 13.3 на УК, а 

именно: „Финансова помощ не се предоставя за 

инвестиции за производство на биогориво или 

електроенергия  от ВЕИ за проектни предложения 
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включващи преработка на продукти от приложение № І 

от ДФЕС в продукти извън приложение № І от ДФЕС“. 

Запитване № 

2, 

15.10.2021 г. 

Въпрос по процедура № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. 

„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански 

продукти“: 

  

Моля, потвърдете, че, във връзка с критерии 4.2 и 4.3. от 

процедура, процентът на разходите за инвестиции в 

иновативни технологии/инвестиции, свързани с опазване на 

ОС се изчислява на база сумарните разходи за материални и 

нематериални инвестиции, заложени в бюджета на проекта. 

Тоест, при изчисляване на процента на инвестициите свързани 

с критерии 4.2 и/или 4.3., като база не се включват общите 

разходи: като разходи за консултантски услуги, предпроектни 

проучвания и др.. 

Методиката за оценка на съответствието на проектните 

предложения с минималните изисквания по критерии № 4.2 

и № 4.3 е описана в т. 9 и т. 10 от раздел 22.2 на УК, като 

процентното отношение се изчислява спрямо „…размера 

на допустимите инвестиционни разходи по проекта….“. 

Инвестиционните  разходи са описани в т. 1 от раздел 14.1 

на УК. 

Запитване № 

3, 

17.10.2021 г. 

Уважаеми г-жи и г-да, 

Във връзка с обявената процедура имам следния въпрос: 

В Условията за кандидатстване по процедурата, в т. 22.1 

Критерии за подбор на проектни предложения, е заложен 

критерий за подбор 2.2. "22.1 Критерии за подбор на проектни 

предложения", при който е възможно получаването на 5 или 10 

точки, в случай че съответно над 50% или над 75% от обема на 

планираните за преработка селскостопански продукти са 

произведени в земеделското стопанство на кандидата. 

Допълнително в т. 22.2. Методика за оценка на проектните 

предложения е посочено Проектни предложения представени 

от кандидати регистрирани земеделски стопани, за преработка 

 

Във връзка с поставеното запитване Ви предоставяме 

следните разяснения:  

Под използвания термин земеделско стопанство се има 

предвид земеделското стопанство на съответния кандидат, 

включващо всички използвани за селскостопански 

дейности и управлявани от земеделски стопанин единици, 

които се намират на територията на една и съща държава 

членка. 

Точки по  критерий за оценка № 2.2 получават проектни 

предложения подадени от кандидати регистрирани 

земеделски стопани, за които е изпълнено минималното 
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на произведените в стопанствата им селскостопански продукти 

(критерий за оценка 2.2) са проектни предложения, 

представени от кандидати регистрирани земеделски стопани, 

които включват преработка на произведените в ТЕХНИТЕ 

СТОПАНСТВА селскостопански продукти. 

Моля да предоставите дефиниция за "земеделско стопанство на 

кандидата". По-конкретно, в някоя от следните хипотези: 

 

1. Кандидат е ООД, в което 50% собственик и Управител с 

право да представлява самостоятелно е физическо лице. 

Същото физическо лице има ЕТ, който е регистриран 

земеделски производител и кандидатът ООД преработва 

произведената от същият ЕТ продукция; 

2. Кандидат е ЕООД, в което 100% собственик и Управител с 

право да представлява самостоятелно е физическо лице. 

Същото физическо лице има ЕТ, който е регистриран 

земеделски производител и кандидатът ЕООД преработва 

произведената от същият ЕТ продукция; 

3. Кандидат е ООД , в което 50% собственик и Управител с 

право да представлява самостоятелно е физическо лице. 

Същото физическо лице има ЕООД, което е регистриран 

земеделски производител и кандидатът ООД преработва 

произведената от същото ЕООД продукция. 

4. Кандидат е ЕООД 1, в което 100% собственик и Управител с 

право да представлява самостоятелно е физическо лице. 

Същото физическо лице има ЕООД 2, което е регистриран 

земеделски производител и кандидатът ЕООД 1 преработва 

изискване по критерия, а именно  над 50 или 75 на сто 

„….от обема на планираните за преработка 

селскостопански продукти са произведени в земеделското 

стопанство на кандидата“. Посочените в запитването Ви 

случаи не попадат в обхвата на критерий за оценка № 2.2 от 

раздел 22.1 на УК. 
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произведената от ЕООД 2 продукция. 

 

В някой от тези случай ще се приеме ли, че това е преработка 

на селскостопански продукти, които са произведени в 

земеделското стопанство на кандидата? 

 

Благодаря предварително за предоставения отговор! 

 

С уважение, 

П****** Р***** 

Запитване № 

4, 

19.10.2021 г. 

Здравейте! 

Регистриран земеделски производител от 29 месеца, в същото 

време е регистриран винопроизводител може ли да 

кандидатства по мярка 4.2. за модернизиране на винарната? 

Как се доказва СПО в този случай?Кои са допустимите 

разходи? 

Едно от изискванията към кандидатите земеделски стопани 

е посочено в т. 3, буква „а“ от раздел 11.1 на УК, а именно 

„да са регистрирани като земеделски стопани по реда на 

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

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

без прекъсване през последните 36 месеца към датата на 

подаване на проектното предложение“. С оглед на 

представената в запитването информация за регистрация 

като земеделския стопанин от 29 месеца, съответният 

земеделски стопанин не отговаря на изискването по т. 3, 

буква „а“ от раздел 11.1 на УК. 

   Във връзка с изискването по т. 3, буква „б“ от раздел 11.1 

от УК към кандидатите земеделски стопани, в т. 4 и т. 5 е 

описан механизма за изчисляване на СПО на стопанството, 

включително и Приложение № 17.  Допустимите дейности 

и разходи по процедурата са описани в раздел 13.1 и раздел 

14.1 на УК. Следва да имате предвид и условието на т. 2, 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.015 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  
 

5 

буква „б“ от раздел 13.3 „Недопустими дейности“ от УК, за 

инвестиции в производствен сектор „гроздова мъст, вино и 

оцет“. 

В слуай, че за Вашата производствена дейност не е 

приложим Закона за храните, съгласно т. 13.2 от раздел 11.1 

на УК се извършва проверка „… 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.“ 

Запитване № 

5, 

19.10.2021 г. 

Уважаеми дами и господа, 

Бих искал да задам следните въпроси, свързани с процедура 

BG06RDNP001-4.015 - 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. 

Въпрос №1: 

Въпрос №1 е свързан с т. 11.1. Критерии за допустимост на 

кандидатите, 1., в) 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. 

Ние, Предприятие „А“, сме потенциален кандидат по 

процедура BG06RDNP001-4.015. 

Предприятие „А“ притежава 2 обекта(предприятия) за 

Във връзка с поставените въпроси Ви предоставяме 

следните разяснения: 

1. Изискванията към кандидатите по т. 1, буква „в“ от 

раздел 11.1 на УК да „са извършвали дейности по 

преработка на селскостопански продукти  без прекъсване 

през последните 36 месеца към датата на подаване на 

проектното предложение“ се отнасят за конкретния  

кандидат по процедурата, а не за обектите на инвестицията. 

В  т. 13.2 от раздел 11.1 е описан механизма за проверка 

допустимостта на кандидатите от страна на оценителната 

комисия. Във връзка с поставения въпрос правим 

уточнение, че в случаите на допустимост на кандидата,  

инвестициите могат да бъдат извършени в имот 

собственост на кандидата или  имот с право на ползване,  

при спазване на  всички останали условия за допустимост 

на дейностите и разходите. 

 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.015 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 

преработка на селскостопански продукти от един и същи 

сектор – Обект №1 и Обект №2. 

Обект №1 е извършвал дейности по преработка на 

селскостопански продукти  без прекъсване през последните 36 

месеца към датата на подаване на проектното предложение. 

Обект №2 НЕ е извършвал дейности по преработка на 

селскостопански продукти  без прекъсване през последните 36 

месеца към датата на подаване на проектното предложение, т.е. 

има прекъсване на дейността на обекта. 

Предприятие „А“ е реализирала приходи от дейности по 

преработка на селскостопански продукти  без прекъсване през 

последните 36 месеца, видно от годишните финанови отчети, 

подавани към НСИ. 

В случая Кандидатът Предприятие „А“ отговаря напълно на 

условието за допустимост  по т. 11.1. Критерии за допустимост 

на кандидатите, 1., в) 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. 

Допустимо ли е Предприятие „А“ да извърши планираните 

дейности и разходи по проектното предложение, свързани с 

дейности по преработка на селскостопански продукти по 

процедура BG06RDNP001-4.015, само и единствено в Обект 

№2? 

Въпрос №2: 

С брой 76/30.09.2016 г. на Държавен вестник е обнародвано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. В т. 16.1 от раздел 14.2 на УК са описани условията, при 

които кандидатите, които не са възложители по ЗОП 

провеждат процедура за избор на изпълнител по реда на 
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Постановление №243/30.09.2016 г. за приемане на Наредба за 

определяне на условията, реда и механизма за функциониране 

на Информационната система за управление и наблюдение на 

средствата от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред 

управляващите органи посредством ИСУН. 

Съгласно § 2 от заключителните разпоредби на 

постановлението: „В § 4 от преходните и заключителните 

разпоредби на Постановление № 160 на Министерския съвет от 

2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на 

оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с 

публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова 

помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове 

(ДВ бр. 52 от 2016 г.) се създава ал. 4: 

„(4) В случаите по чл. 2, ал. 1 и 7 и чл. 5, ал. 2 – до осигуряване 

на техническа възможност за използване на ИСУН, 

физическите и юридическите лица и техни обединения – 

кандидати за безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, 

публикуват публичните покани и съобщенията за набиране на 

ценови предложения на Единния информационен портал, а 

офертите се подават на адреса на съответния кандидат за 

безвъзмездна финансова помощ, посочен в публичната 

покана.“ 

Цитираната разпоредба създава възможност за провеждане на 

процедури за избор на изпълнител от страна на кандидат-

бенефициенти за безвъзмездна финансова помощ.  

По проектното предложение Предприятие „А“ планира да бъде 

ПМС № 160/2016 г., като в текста е уточнено, че  изборът 

се извършва „след сключване на административния 

договор“. В т. 16.2 е допуснато изключение за разходите, 

които са допустими преди подаване на проектното 

предложение, за които е допустимо провеждането на ПМС 

№ 160/2016 г. и преди подаване на проектното 

предложение, като  е описан и механизма за неговото 

провеждане. В допълнение, процедурата за избор на 

изпълнител по реда на ПМС № 160/2016 се провежда 

изцяло в ИСУН 2020.  
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заявена БФП в размер на над 50% от заявената обща стойност 

на проектното предложение. 

Във връзка с изложеното по-горе, допустимо ли е кандидат 

бенефициент Предприятие „А“ да проведе процедура/и за 

избор на доставчик/ци след датата на подаване на проектното 

предложение при спазване на реда на Постановление 

№243/30.09.2016, ЗУСЕСИФ и Постановление № 160 на 

Министерския съвет от 2016 г.? 

Запитване № 

6, 

19.10.2021 г. 

Уважаеми г-не/г-жо, 

Имам въпрос по процедура BG06RDNP001-4.015 - 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 

ПРСР2014-2020 г.: 

Според т. 1, буква б) от 11.1. Критерии за допустимост на 

кандидатите, е необходимо 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. 

Ако предприятието-кандидат е сравнително ново и е пуснато в 

експлоатация през май 2019 година, как се третира срокът, в 

който се изпълнява инвестицията, преди получаване на всички 

разрешителни за започване на дейността?  

Допустим кандидат ли е по процедурата? 

С уважение, 

Б.Н***** 

 

Поставеният въпрос е неясен. От същия не става ясно за 

какъв тип инвестиция се касае в запитването, както и 

обвързаността ѝ с издаване на разрешителни за дейността, в 

контекста на УК. 
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Запитване № 

7, 

19.10.2021 г. 

Уважаеми дами и господа, 

Бих искал да задам следните въпроси, свързани с процедура 

BG06RDNP001-4.015 - 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. 

Въпрос №1: 

Въпрос №1 е свързан с т. 11.1. Критерии за допустимост на 

кандидатите, 1., в) 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. 

Ние, Предприятие „А“, сме потенциален кандидат по 

процедура BG06RDNP001-4.015. 

Предприятие „А“ притежава 2 обекта(предприятия) за 

преработка на селскостопански продукти от един и същи 

сектор – Обект №1 и Обект №2. 

Обект №1 е извършвал дейности по преработка на 

селскостопански продукти  без прекъсване през последните 36 

месеца към датата на подаване на проектното предложение. 

Обект №2 НЕ е извършвал дейности по преработка на 

селскостопански продукти  без прекъсване през последните 36 

месеца към датата на подаване на проектното предложение, т.е. 

има прекъсване на дейността на обекта. 

Предприятие „А“ е реализирала приходи от дейности по 

Вижте отговор на Ваше запитване № 5 постъпило в ИСУН 

2020. 
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преработка на селскостопански продукти  без прекъсване през 

последните 36 месеца, видно от годишните финанови отчети, 

подавани към НСИ. 

В случая Кандидатът Предприятие „А“ отговаря напълно на 

условието за допустимост  по т. 11.1. Критерии за допустимост 

на кандидатите, 1., в) 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. 

Допустимо ли е Предприятие „А“ да извърши планираните 

дейности и разходи по проектното предложение, свързани с 

дейности по преработка на селскостопански продукти по 

процедура BG06RDNP001-4.015, само и единствено в Обект 

№2? 

Въпрос №2: 

С брой 76/30.09.2016 г. на Държавен вестник е обнародвано 

Постановление №243/30.09.2016 г. за приемане на Наредба за 

определяне на условията, реда и механизма за функциониране 

на Информационната система за управление и наблюдение на 

средствата от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред 

управляващите органи посредством ИСУН. 

Съгласно § 2 от заключителните разпоредби на 

постановлението: „В § 4 от преходните и заключителните 

разпоредби на Постановление № 160 на Министерския съвет от 

2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на 
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оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с 

публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова 

помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове 

(ДВ, бр. 52 от 2016 г.) се създава ал. 4: 

„(4) В случаите по чл. 2, ал. 1 и 7 и чл. 5, ал. 2 – до осигуряване 

на техническа възможност за използване на ИСУН, 

физическите и юридическите лица и техни обединения – 

кандидати за безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ, 

публикуват публичните покани и съобщенията за набиране на 

ценови предложения на Единния информационен портал, а 

офертите се подават на адреса на съответния кандидат за 

безвъзмездна финансова помощ, посочен в публичната 

покана.“ 

Цитираната разпоредба създава възможност за провеждане на 

процедури за избор на изпълнител от страна на кандидат-

бенефициенти за безвъзмездна финансова помощ.  

По проектното предложение Предприятие „А“ планира да бъде 

заявена БФП в размер на над 50% от заявената обща стойност 

на проектното предложение. 

Във връзка с изложеното по-горе, допустимо ли е кандидат 

бенефициент Предприятие „А“ да проведе процедура/и за 

избор на доставчик/ци след датата на подаване на проектното 

предложение при спазване на реда на Постановление 

№243/30.09.2016, ЗУСЕСИФ и Постановление № 160 на 

Министерския съвет от 2016 г.? 

Благодаря, 

И*** П******* 
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Запитване № 

8, 

20.10.2021 г. 

Уважаеми представители на УО, 

  

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: 

Изискването по точка 32 от раздел 24.1 Списък с общи 

документи - за осигуряване на най-малко 25 на сто от общата 

суровинна база от собствена продукция и/или от регистрирани 

земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. се 

отнася само за земеделски стопани регистрирани в България 

или и за земеделски стопани регистрирани по еквивалентни 

наредби в страните членки на Европейския съюз? 

  

С Уважение, 

  

В****** Ч****** 

Във връзка с Вашето запитване правим уточнение, че 

процедура за подбор  № BG06RDNP001-4.013 е прекратена.  

Съгласно текста в Приложение № 3 към Заповед № РД09-

1006/ 14.10.2021г., с която са утвърдени Насоки за 

кандидатстване по процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-4.015: „Кандидатите могат да задават 

допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с 

Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния 

срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни 

въпроси могат да се задават само на електронната поща: 

rdd@mzh.government.bg или чрез ИСУН 2020, като ясно се 

посочва наименованието на процедурата за подбор на 

проекти“. 

Запитване № 

9, 

20.10.2021 г. 

Въпрос 1: В критерий за оценка по показател за износ е казано 

предходна финансова година, поради факта, че има вероятност 

да се подадат проекти през 2022 г., коя ще се счита за 

предходна финансова година? 

 

Въпрос 2: С цел да няма допълнително "ПРЕЦИЗИРАНЕ", 

дали в 11 нотификация на ПРСР е фиксирана точно 2020г. да се 

смята износа? Моля да се посочи къде в искането на 11 

нотификация е заложена фиксираната година 2020г. 

 

Въпрос 3: При оценка на оперативната печалба, при подаден 

проект през 2022г. кои последни три години ще се смятат 2019, 

2020 и 2021 или 2018, 2019, 2020? Как  този критерий е отразен 

В съответствие с Регламент (ЕС) № 1305/2013 на 

Европейския парламент и на Съвета, критериите за подбор 

са одобрени от Комитета за наблюдение на Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. на 

шестнадесетото заседание, проведено на 19.02.2021 г. 

Съгласно европейското законодателство критериите за 

оценка не са част от ПРСР. 

1 и 2. В текста на критерий 2.3 изрично е отбелязана 2020 

г., като допълнително в т. 4 от раздел 22.2 на УК е 

уточнено, че реализираните приходи от износ и/или 

вътрешно общностни доставки на селскостопански 

продукти или преработени селскостопански продукти 

трябва да са извършени през 2020 г. 

mailto:rdd@mzh.government.bg
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в 11 нотификация?   

 

3. Както е посочено в т. 6 от раздел 22.2 на УК: 

„оперативната печалба на кандидата от последните три 

завършени финансови години към датата на откриване на 

процедурата (2018 г., 2019 г. и 2020 г.), се определя, като 

се използват следните данни от ОПР за съответната 

финансова година (критерий за оценка № 2.5) :…“ 

 

Запитване № 

10, 

20.10.2021 г. 

Уважаеми дами и господа, 

Във връзка с кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-

4.015 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., възниква следният въпрос при 

подготовка на проектно предложение: 

  

1.    Инвестиционното намерение включва изграждане на 

кланица. Предвид уточнението в Раздел 14.1., т. 1.1.5. от 

Условията за кандидатстване по процедурата, че е допустим 

специализиран транспорт както за готовата продукция, така и 

за суровините, въпросът ни e допустимо ли е закупуване на 

специализиран транспорт за превоз до обекта на закупени живи 

животни (с постоянно монтирани съоръжения, съобразени с 

вида на животните), които ще представляват суровина за 

извършване на предвидените дейности? 

  

     Благодаря предварително за информацията и успешна 

работа. 

Съгласно т. 1.1.5 от раздел 14.1 на УК са допустими 

разходи за „Закупуване, включително чрез финансов лизинг, 

на специализирани транспортни средства, включително 

хладилни такива, за превоз на суровините или готовата 

продукция, използвани и произвеждани от 

предприятието…..“. Съгласно дефиницията в УК, 

специализирани транспортни средства са „транспортни 

средства с постоянно монтирана апаратура, съоръжения 

или машини, които не позволяват използването им за други 

цели“ и същите следва да попадат в обхвата на допустимите 

по подмярката дейности, в съответствие с посочените в т. 2 

от раздел 13.1 на УК производствени сектори. Моля да 

обърнете  внимание на условието по т. 4, буква „г“ от 

раздел 13.3 на УК. 

Следва да имате предвид, че 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. 

 


