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

Разяснение от УО

Nikolai Dimitrov dr.niksand@gmail.com
Здравейте,
Имам въпрос относно кандидатстване по мярка 6.1. Бихте ли
ми разяснили какво точно означава:
" 1. 2. Към датата на подаване на проектното предложение
кандидатите трябва да:
1.2.1. са регистрирани за първи път като земеделски стопани
по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и
поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ,
бр. 10 от 1999 г. );"
Колко време назад се гледа първата регистрацията като ЗП?
Ако съм регистриран като ЗП от 36 месеца допустим ли
съм? Също така ако съм бил регистриран преди 20 месеца,
прекъснал съм си регистрацията преди 10 месеца и сега пак
се регистрирам като ЗП ще съм допустим ли по мярката?
Никъде в критериите за кандидатстване не открих изискване
за времето назад, което ще се гледа за регистрацията на ЗП.
Благодаря предварително!

Съгласно т. 1.3. от раздел 11.1 „Критерии за
допустимост на кандидатите“ от Условията за
кандидатстване „Условията по т. 1.2.1. и т. 1.2.2. се
считат за изпълнени, когато проектното
предложение е подадено не по-късно от 24 месеца,
считано от датата, на която е настъпило първото
от посочените в т. 1.2.1 и т. 1.2.2 събития.“.
В случаите, посочени в конкретно поставения въпрос
Ви информирам, че ако сте регистриран като
земеделски производител от 36 месеца, Вие не
отговаряте на изискванията, посочени в раздел 11.1
„Критерии за допустимост на кандидатите“ от
Условията за кандидатстване.
В допълнение, по втората част на Вашия въпрос, ако
сте регистриран за първи път като земеделски
производител преди 20 месеца, то Вие сте допустим
за кандидатстване по подмярката, но следва да имате
предвид, че окончателно решение по оценка на
проектните предложения се взима от Оценителната
комисия, която ще разполага с цялата необходима
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yosif_penishev@abv.bg
Моля за подробно разяснение на Приоритет 2 - Проекти
осигуряващи устойчиво развитие на земеделското
стопанство с Критерии за оценка Проектни предложения от
кандидати със земеделски стопанства с по - висок
производствен обем от Раздел 22.1 "Критерии за подбор на
проектни предложения". Кои са културите с по - висок
производствен обем? Коя е границата за да се счита по висок производствения обем? Дайте дефиниция за
стопанства с по - висок производствен обем?

№ 3,
02.12.2021 г.

информация.
В т. 3 от раздела 22.2 „Методика за оценка на
проектните предложения“ от Условията за
кандидатстване е разписан метода по които се
изчисляват точките по приоритет 2 от раздел 22.1
„Критерии за подбор на проектни предложения“ от
Условията за кандидатстване.
За определяне броя точки, които един кандидат би
получил по критерий за подбор № 2, се взима
предвид икономическият размер на земеделското
стопанство към момента на кандидатстване, измерен
в
Стандартен
производствен
обем
(СПО).
Изчислението на икономическия размер, измерен в
СПО е съгласно Приложение № 2 и инструкцията
към него, което е част от документите към Условията
за кандидатстване.
Точките по критерия за оценка се получават, като
изчислената стойност на СПО (съгласно Приложение
№2) на цялото земеделско стопанство се умножава
по коефициент 0,00125, но не повече от 20 точки,
като максимален брой точки по критерий 2 могат да
получат земеделски стопанства с максимално СПО
от 16 000 евро.

newscience.ltd@gmail.com
Здравейте,
В насоките за кандидатстване няма изискване
Допустимо ли е кандидат, отговарящ на всички останали планираното
увеличение
на
земеделското
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условия, да докаже СПО с трайни насаждения, за които има
сключен минимум 5-годишен договор за наем, но
увеличаването на икономическия размер на стопанството
спрямо първоначалния размер с най-малко с левовата
равностойност на 4000 евро, да бъде с животни. Към
момента кандидатът не стопанисва животни, но планира да
го направи.
С уважение

стопанство, в съответствие с т. 1.3.2 и т. 1.4.2 от
раздел 13.1 от условията за кандидатстване, да бъде
със същите видове култури и/или животни, с които е
доказан първоначалният икономически размер на
стопанството, измерен в СПО.
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