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Запитване № 

1, 

01.12.2021 г. 

Здравейте, 

 

Имам въпрос относно мярка 6.3, земеделското ми 

стопанство е 50 дка., 30 са с правно основание аренден 

договор  

При определяне на СПО за кандидатстване по над 5 г. и 

собствена земя с нотариален акт.  

Останалите 20 дка. са с правно основание едногодишен 

договор за земеползване. 

 

Въпросът ми е : 

мярка 6.3 трябва да отчитане културите от цялото 

стопанство (50дка) , или от площа, която е собствена 

или с договор от 5 години (30дка) ? 

 

Благодаря. 

Б******* Б******** - земеделски производител 

Поставеният въпрос е неясен и не дава възможност за 

конкретен отговор. Следва да имате предвид, че при 

определяна на икономическият размер на стопанство се 

взема предвид цялата налична в земеделското стопанство 

земя и същата се описва в Приложение № 1 „Декларация за 

изчисление на началния стандартен производствен обем“.  

От друга страна в т. 5 от Раздел 11. 1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ от условията за 

кандидатстване, са посочени изискванията свързани с 

договорите за наем и/или аренда, включени при определяне 

на изискуемия минимален икономически размер на 

стопанството от 2000 евро СПО. 

 

Запитване №  Във връзка с поставеният от Вас въпрос, следва да имате 
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2, 

03.12.202 г. 

 

Здравей те, бенифицент сам по мярка 6.3 с договор до 

30.03 2022 г дефакто не мога да участвам сега ,защото 

още са в програмата, или защото съм участвал вече в 

същата,благодаря ви предварително, лек ден 

предвид, че съгласно условието на т. 1.5 от Раздел 11.2 

„Критерии за недопустимост на кандидатите“ от 

Условията за кандидатстване, не са допустими за 

подпомагане кандидати, които са одобрени по подмярка 

6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ 

от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от 

ПРСР 2014-2020 г. В тази връзка не са допустими 

кандидати, които вече са одобрени по подмярка 6.3 

„Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, без 

значение дали проектът е вече изпълнен или е в процес на 

изпълнение.  

Запитване № 

3, 

07.12.202 г. 

 

Добър ден, казвам се Р***** С******** и съм 

земеделски стопанин с УРН ******. Кандидат съм по 

мярка 4.1.2 със сключен предварителен договор по 

който още не е започнало никакво изпълнение. Мога ли 

да прекратя този договор като се откажа от мярка 4.1.2 

по която не съм започнала изпълнение и да 

кандидатствам по мярка 6.3? 

 

С уважение, 

Р***** С******** 

Съгласно условието на т. 1.6 от Раздел 11.2 „Критерии за 

недопустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване, не са допустими за подпомагане 

кандидати, които: „са одобрени по подмярка 4.1.2 

„Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична 

подпрограма за развитие на малки стопанства“ от мярка 

4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 

г., към датата на подаване на проектното предложение“. 

В съответствие с условието на т.1.6 от Раздел 11.2 от УК и в 

контекста на Вашето запитване, УО прави уточнение, че в 

конкретния случай, тъй като е налице сключен договор по 

подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА 

ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 

BG06RDNP001-6.012 ПО ПОДМЯРКА 6.3 "СТАРТОВА ПОМОЩ 

ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА" ОТ МЯРКА 6 

"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ" ОТ ПРСР 

2014-2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

3 
 

Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, 

кандидатът е недопустим за подпомагане по настоящата 

процедура.  

 

 

 

 

 

 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА 

ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 

BG06RDNP001-6.012 ПО ПОДМЯРКА 6.3 "СТАРТОВА ПОМОЩ 

ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА" ОТ МЯРКА 6 

"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ" ОТ ПРСР 

2014-2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

4 
 

 

№, дата на 

получаване 

 

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

Публикувано на 28.01.2022 г. 

Запитване № 

4, 

13.12.2021 г. 

Имам запитване относно мярка 6.3  Предвид от 

подписването на договора след евентуално удобрение 

дали в задължително целогодишно осигуряването като ЗП 

земеделски производител . Тъй като съм пчелар, и 

извършвам реално сезонна дейност, а не целогодишна 

като например овцевъдството. Проблема е, че ако трябва 

да се осигуряваме 5 години от подписването на договора. 

Това ще рече 60 месеца по минимум 130лв на месец. А 

сега новото правителство иска вдигане на осигоровките за 

ЗП около 750лв. Да са прикачени с минималната работна 

заплата. Или реално това 60 месеца по близо 250лв за 

осигуряване на месец. Плюс счетоводител за да пуска 

всеки месец декларацията ктм НАП. Това са към 

280лв.или за целия период са 16800лв.Като се плати и 

данък върху субсидията по 6.3 сумата ще мине 18000лв. А 

се отпуска сума 29300лв. Което е несериозно според мен 

чесно казано да се плати такъв разход за няма и 12000лв 

чисто за 5 години. В самата наредба по 6.3 е записано, че е 

Във връзка с Вашия въпрос, следва да имате предвид т.  

17.12 и т. 17.13 от Раздел 1 „Техническо изпълнение на 

проектите“ от Условията за изпълнение, съгласно които 

в срок до изтичане на пет години от сключване на 

административния договор бенефициентът е длъжен да 

поддържа актуална регистрация като земеделски стопанин 

по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създава не и 

поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., 

ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и да се осигурява по реда на Кодекса 

за социално осигуряване.  
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възможно спиране на сезонни дейностти по време 

действащия срок. Как се тълкува според вас? Кои са 

сезонните дейности и къде са описани? Има ли логика 

пчеларството да не е сезонна дейност при условие, че се 

упражнява сезонно от Април до края на Август. Може би 

въпроса ми ще към юристта във фонд земеделие.  

Благодаря за вниманието 🙂. 

„17. 5. не преустановява осъществяваната от него 

земеделска     дейност поради други причини освен 

изменящите се сезонни условия за производство; 

17. 6. поддържа актуална регистрация като земеделски 

стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване 

и поддържане на регистър на земеделските стопани  

(обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.).  

17. 7. съхранява документи (фактури, бележки, 

протоколи и др.), удостоверяващи реализацията на 

цялата произведена продукция и да отразява получените 

приходи в счетоводните си документи и подаваната от 

него годишна данъчна декларация;“ 
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Запитване № 

5, 

17.12.2021 г. 

Въпроси от НССЗ във връзка с приема на проектни 

предложения по процедура подбор № BG06RDNP001-

6.012 по 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки 

стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ от Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 г. 

 

1. Ако при кандидатстване по подмярка 6.3. 

„Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от 

ПРСР 2014 – 2020 даден бенефициент планира инвестиция 

в дълготраен материален актив над 700 лева, който 

попадат в обхвата на иновативни за стопанството 

технологии, съгласно Приложение № 11, счита ли се за 

изпълнено и условието на раздел 13.1, т. 9 от Условията за 

кандидатстване или е необходимо да се извърши втора 

инвестиция в дълготрайни материални и/или 

нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 

лева; 

 

 

 

2. Необходимо ли е да се попълва информация на ред 

87 от лист „Обща информация” на публикувания образец 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. Съгласно условието на т. 9.1. от Раздел „Дейности, 

допустими за финансиране“ от Условията за 

кандидатстване, бизнес планът задължително включва 

поне една инвестиция в дълготрайни материални и/или 

нематериални активи с единична цена не по-малка от 700 

лева. В случай, че предвидения за закупуване актив 

попада в обхвата на иновативни за стопанството 

технологии, съгласно Приложение № 11 от Условията за 

кандидатстване, кандидатът  може да получи точки по 

критерий за оценка № 5.1. и едновременно с това да 

изпълни условието на т. 9.1 от Раздел „Дейности, 

допустими за финансиране“. 

 

 

2. Не е необходимо попълване на ред 87 от работен лист 

„Обща информация” от Приложение № 3 „Бизнес план и 
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Приложение № 3 „Бизнес план и основна информация“ 

(под таблица 1A. „Насърчаване на икономическото и 

социалното развитие в селските райони и устойчиво, и 

цифрово.“,  ред „Принос за постигане целта на 

Инструмента на Европейския съюз за възстановяване.“) 

 

* 

Принос за постигане целта на 

Инструмента на Европейския съюз за 

възстановяване. 

þ 

  

  

  

 

3. Къде и по какъв начин в приложение № 3 „Бизнес 

план и основна информация“ се записва описание на 

дейностите, с които ще започне изпълнението му, 

съгласно срока, посочен в т. 2 от раздел 13.1 Дейности, 

допустими за финансиране, тъй като в т 9.2 на същия 

раздел е записано, че бизнес плана задължително съдържа 

тази информация. 

 

  

4. За целите на изчисляване на Стандартния 

основна информация“ от Условията за кандидатстване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Описанието на дейностите се записва в Таблица № 2 

„Описание на планираните инвестиции и дейности, 

които ще бъдат извършени в рамките на периода за 

проверка изпълнението на бизнес плана“ от работен лист 

„Обща информация“ от Приложение № 3 от Условията 

за кандидатстване. Не е предвидено изрично поле за 

посочване на дейностите, с които кандидатът предвижда 

да започне изпълнението на бизнес плана. 

 

4. Културата „бял равнец“ следва да бъде отнесена към 

код 3129 „Други етерично-маслени и лекарствени 
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производствен обем (СПО) на земеделско стопанство, 

отглеждащо бял равнец, (код 3129) в таблицата за 

изчисляване на икономическия размер на  земеделските 

стопанства  или към друг код (ако ‚да“ – към кой?)? 

 

5. Счита ли се удостоверение за регистрация на 

животновъдни обект по чл. 137 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност за документ за 

собственост на животновъден обект и/или документ за 

ползване на животновъдния обект във връзка с  точка 12 

на раздел 24.1. „Списък с общи документи“ от Условията 

за кандидатстване. 

 

6. Ако при кандидатстване по подмярка 6.3. 

„Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от 

ПРСР 2014 – 2020 даден бенефициент планира инвестиция 

в дълготраен материален актив над 700 лева, който 

попадат в обхвата на иновативни за стопанството 

технологии, съгласно Приложение № 11, задължително ли 

е да се отбележи резултат 12 от Таблица 1. „Цели и 

специфични резултати“ от лист „Обща информация на 

Приложение № 3 „Бизнес план и основна информация“? 

 

култури“. 

 

 

 

 

5. Цитираният от Вас документ по т. 12 е свързан с 

доказване на професионални умения и компетентности. В 

допълнение правим уточнение, че удостоверение за 

регистрация на животновъдни обект по чл. 137 от Закона 

за ветеринарномедицинската дейност не е документ 

доказващ собственост и/или ползване на животновъдния 

обект.  

 

6. Съгласно т. 4 от Раздел 13.1 „Дейности, допустими за 

финансиране“, следва да се постигне поне един 

специфичен за стопанството резултат, съгласно таблица 1 

„Цели и специфични резултати“ от Приложение №3 от 

Условията за кандидатстване, като кандидатите сами 

избират кой резултат планират да постигнат с 

изпълнението на проектното предложение. Обръщаме Ви 

внимание, че в т. 9 от раздел 22.2 „Методика за оценка 

на проектните предложения“ от Условията за 

кандидатстване е посочен подхода за оценка по критерий 
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7. При отбелязване на резултат 12 от Таблица 1. 

„Цели и специфични резултати“ от лист „Обща 

информация“ на Приложение № 3 „Бизнес план и основна 

информация“ трябва ли да се представя някой от 

документите посочени в Условията за изпълнение,  раздел 

4 „Списък с документи, които се прилагат към искане за 

второ плащане“,  „СПЕЦИФИЧНИ ДОКУМЕНТИ“, 

„Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово 

икономическо възстановяване“? 

8. В Условията за кандидатстване, раздел 22.2 

“Методика за оценка на проектните предложения”, в точка 

9 е посочено, че Приоритет по критерий за оценка № 5 

получават проектни предложения, при които в т. 2.В 

„Инвестиции, които попадат в обхвата на иновативни за 

стопанството технологии съгласно Приложение № 11“ от 

раздел „III. Програма за развитие на стопанството“, от  

бизнес плана е предвидено придобиването на инвестиции, 

посочени в Приложение № 11 към датата на подаване на 

искане за второ плащане по проектното предложение. 

Инвестициите следва да отговарят на условието на т.  4 

„Дълготрайни материални активи“ от Дефинициите. От 

за оценка №5. 

 

7. Цитираните от Вас документи от Условията за 

изпълнение се изискват при подаване на заявка за второ 

плащане и не се изискват при кандидатстване. Обръщаме 

внимание, че изискуемите документи при кандидатстване 

са описани в раздел 24 „Списък на документите, които 

се подават на етап кандидатстване“ от Условията за 

кандидатстване.  

 

 

8. Във връзка с конкретното запитване, правим уточнение, 

че по критерий за оценка №5 се предоставят точки за 

придобиване на дълготрайни материални активи, 

посочени в Приложение №11. В тази връзка и предвид 

минималното изискване по критерия за оценка, 

закупуването само на софтуер не попада в обхвата на 

критерий за оценка №5, като за да попадне в неговия 

обхват, следва да бъде в комбинация с дълготраен 

материали актив, посочен в Приложение № 11 от УК. 
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друга страна в приложение № 11 към Условията за 

кандидатстване е включено закупуването на софтуер.  

Въпросът е ще се присъждат ли точки по критерий за 

оценка № 5  при планиране на закупуване на дълготрайни 

нематериални активи, които попадат в обхвата на 

приложение № 11 към Условията за кандидатстване? 

9. В Приложение № 11 към Условията за 

кандидатстване и по-конкретно в т. 1.4 „Цифровизация и 

модернизация на производствените машини и оборудване, 

е посочено, че може да се извърши инвестиция в 

електропастири.“ В тази връзка попада ли в обхвата на 

Приложение № 11 към Условията за кандидатстване 

инвестиция в електропастир за опазване на стопанството 

от набези на диви животни (дива свиня, мечка и др.). 

Въпросът се отнася както за животновъдни  стопанства с 

пчелини, така и за растениевъдни стопанства.    

 

  

10. Попада ли в обхвата на Приложение № 11 към 

Условията за кандидатстване изграждане на системи за 

видео наблюдение на земеделското стопанство. Видео 

наблюдението ще се използва за установяване на 

моментното състояние в стопанството и на отглежданите в 

 

 

 

 

 

 

 

9. „Електропастир“ попада в обхвата на т. 1.4.1. от 

Приложение № 11 към Условията за кандидатстване, 

където са посочени системи за идентификация, системи 

за управление и наблюдение на стадото или пчелина.  

Обръщаме Ви внимание, че в т. 9 от раздел 22.2 

„Методика за оценка на проектните предложения“ от 

Условията за кандидатстване е посочен подхода за 

оценка по критерий №5. 

 

 

 

 

 

10. „Системи за видео наблюдение“ попадат в обхвата на 

т. 1.4.1. от Приложение № 11 към Условията за 

кандидатстване. Обръщаме Ви внимание, че в т. 9 от 
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него култури / животни / пчелни семейства и т.н. 

 

11. Земеделски стопанин стопанисва земеделски земи с 

правно основание за ползване - дългогодишен договор за 

аренда (над 5 години). Във връзка с необходимостта от 

извършване на сеитбооборот в земеделското стопанство, 

земеделския стопанин е сключил едногодишен договор за 

преарендуване, чрез които разменя стопанисваните от 

него земеделските земи за други в същото землище, които 

да обработва за стопанската 2021/2022 година и по този 

начин да извършва сеитбооборота.  

 Въпросът е ще бъде ли признато правното основани 

за обработваните земеделски земи аналогично на точка 18 

на раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ 

където е записано, че когато земята, върху която са 

разположени културите, включени при определяне на 

изискуемия минимален икономически размер на 

стопанството от 2000 евро СПО, се обработва на база на 

споразумение за масиви за ползване на земеделските земи, 

изготвено на основание чл. 37в, ал. 2 от Закона за 

собствеността и ползването на земеделските земи, 

кандидатът за същия размер на площта на земята, върху 

която са разположени тези култури, трябва да има имоти, 

раздел 22.2 „Методика за оценка на проектните 

предложения“ от Условията за кандидатстване е посочен 

подхода за оценка по критерий №5. 

 

11. Условието на т. 18 от Раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ е свързано само със 

земята която се обработва на база на споразумение за 

масиви за ползване на земеделските земи, изготвено на 

основание чл. 37в, ал. 2 от Закона за собствеността и 

ползването на земеделските земи. Обръщаме внимание, 

че съгласно описаното във Вашия въпрос, съответната 

земя на кандидата не попада в хипотезата на т. 18 от 

Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“.  
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включени в споразумението за масиви, които да са негова 

собственост и/или да са наети/арендувани с минимален 

срок на действие пет години от датата на подаване на 

проектното предложение? 

 

12. Попада ли в обхвата на Приложение № 11 към 

Условията за кандидатстване изграждане на системи за 

видео наблюдение на земеделското стопанство, което ще 

се използва за установяване на моментното състояние в 

стопанството и на отглежданите в него култури / животни 

/ пчелни семейства и т.н.? Има ли изискване как ще се 

захранва с електроенергия системата – например с 

фотоволтаик? 

 

13. Попада ли в обхвата на Приложение № 11 към 

Условията за кандидатстване изграждане на системи за 

видео наблюдение на земеделското стопанство, което ще 

се използва за охрана на отглежданите култури / животни 

в стопанството. Например на пчелина и/или на парцелите 

с трайни насаждения? 

 

14. Попада ли в обхвата на Приложение № 11 към 

Условията за кандидатстване Електронна GSM пчеларска 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. „Системи за видео наблюдение“ попадат в обхвата на 

т. 1.4.1. от Приложение № 11 към Условията за 

кандидатстване, като няма изрично изискване по какъв 

начин ще се осигури функционирането на системата. 

Обръщаме Ви внимание, че в т. 9 от раздел 22.2 

„Методика за оценка на проектните предложения“ от 

Условията за кандидатстване е посочен подхода за 

оценка по критерий №5. 

 

13. Виж отговор на въпрос №10: „10. „Системи за видео 

наблюдение“ попадат в обхвата на т. 1.4.1. от 

Приложение № 11 към Условията за кандидатстване. 

Обръщаме Ви внимание, че в т. 9 от раздел 22.2 

„Методика за оценка на проектните предложения“ от 

Условията за кандидатстване е посочен подхода за 
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контролна везна, която да се използва както за 

дистанционно, така и за директно наблюдение на пчелни 

кошери с помощта на GSM технология? 

 

15. Попада ли в обхвата на Приложение № 11 към 

Условията за кандидатстване фреза с автоматично 

отклоняваща се секция, която да се използва за слята 

почвообработка и за междуредова почвообработка в 

трайни насаждения?  

 

16. Попада ли в обхвата на Приложение № 11 към 

Условията за кандидатстване автоматизирана на ток помпа 

за мед за прехвърляне  и изпомпване на пчелен мед без да 

нарушава структурата му? 

 

17. Попада ли в обхвата на Приложение № 11 към 

Условията за кандидатстване триизмерен микроскоп 

правещ триизмерни снимка на пчелни семейства и части 

от кошерите с цел установяване на тяхното състояние? 

 

 

 

 

оценка по критерий №5.“. 

14. От зададения въпрос не е ясна приложимостта на 

предвидената за закупуване „Електронна GSM пчеларска 

контролна везна“, за да бъде предоставен конкретен 

отговор на поставения въпрос. 

 

 

15. Посоченият от Вас актив „фреза с автоматично 

отклоняваща се секция“ не попада в обхвата на 

Приложение № 11 към Условията за кандидатстване. 

 

 

 

16. Посоченият от Вас актив „автоматизирана на ток 

помпа за мед за прехвърляне и изпомпване на пчелен мед“ 

не попада в обхвата на Приложение № 11 към Условията 

за кандидатстване. 

  

17. Описаният от Вас актив попада в обхвата на т. 1.3.1 от 

Приложение № 11 към Условията за кандидатстване, 

където са посочени системи и оборудване /включващи 

софтуер и/или хардуер/ за събиране, обработка и анализ 

на данни и информация от различните фази по 
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18. Попада ли в обхвата на Приложение № 11 към 

Условията за кандидатстване мулчери за надробяване на 

пръчки и трева в овощни насаждания? Имали значения 

дали са полуприкачни, прикачни, навесни и самоходни по 

отношение на начина на агрегатирането им със 

задвижващото средство? Имат ли значение други техни 

характеристики за да попаднат в Приложение № 11. 

 

19. Ще бъдат ли допустими животновъдни стопанства 

които отглеждат животните единствено и само пасищно и 

не използват животновъдни сгради и съответно имат 

единствено  удостоверение за регистрация на 

животновъден обект за пасищно отглеждане и съответно 

дали за тях се отнася т.2.4. на раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“: „са собственици и/или 

наематели на животновъдните сгради и помещения, 

използвани за животновъдната дейност, в случай че 

развиват такава;“? 

 

 

отглеждане.  

Обръщаме Ви внимание, че в т. 9 от раздел 22.2 

„Методика за оценка на проектните предложения“ от 

Условията за кандидатстване е посочен подхода за 

оценка по критерий №5. 

 

18. Посоченият от Вас актив „мулчер“ не попада в 

обхвата на Приложение № 11 към Условията за 

кандидатстване.  

 

 

 

19. Съгласно т. 2.4 от Раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ от УК, към датата на 

подаване на проектното предложение кандидатите трябва 

да са собственици и/или наематели на животновъдните 

сгради и помещения, използвани за животновъдната 

дейност, в случай че развиват такава, като съгласно т. 5.2 

договорите за наем и/или аренда по т. 2.3 и 2.4, включени 

при определяне на изискуемия минимален икономически 

размер на стопанството от 2000 евро СПО, трябва да са: „с 

минимален срок на действие пет години от датата на 

подаване на проектното предложение.“. 
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20. В Условията за кандидатстване е записано 

следното: 

- в т.4. на раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“: Когато икономическият размер на 

стопанството по т. 2.2 през текущата, спрямо 

кандидатстването стопанска година се доказва със 

съществуващи овощни видове, лозя, многогодишни 

етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, 

лавандула и мента), маточници и разсадници за трайни 

насаждения и декоративни култури, минималният брой на 

растенията на декар не трябва да е под минималния праг 

на гъстота съгласно Приложение №4.“ 

- в т.6 и 7 на раздел 13.1. „Дейности, допустими за 

финансиране“: 

„6. Бизнес планът трябва да съдържа изрично описание на 

периодите от съответната стопанска година в които 

кандидатът планира да извърши засаждане/засяване на 

земеделските култури за целия период на изпълнението 

му, както и информация за минималния брой на растения  

на единица площ за овощни видове, лозя, многогодишни 

етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, 

 

 

20.  

А1) Съгласно т. 4 от Раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване, когато икономическият размер на 

стопанството се доказва със съществуващи овощни 

видове, лозя, многогодишни етеричномаслени култури (в 

т.ч. маслодайна роза, лавандула и мента), маточници и 

разсадници за трайни насаждения и декоративни култури, 

които не попадат в обхвата на Приложение №4 те също се 

включват при изчислението на икономическия размер на 

стопанството. Обръщаме внимание, че в посочената 

хипотези към момента на кандидатстване не е необходимо 

предоставяне на становище от дипломиран агроном, като 

съгласно т. 6 от Раздел 21.1 „Оценка на административно 

съответствие и допустимост“, оценителната комисия 

може да изиска допълнителни пояснения и документи. 

 

А2) Зададеният въпрос съдържа елементи, които са обект 

на оценка от оценителната комисия, която ще разполага с 

цялата необходима информация по проектното 

предложение, като при възникване на неясноти 
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лавандула и мента), маточници и разсадници за трайни 

насаждения и декоративни култури. Минималният брой на 

растенията на декар не трябва да е под минималния праг 

на гъстота съгласно Приложение №4. 

7. Разплащателна агенция има право в случаите по т. 6 от 

настоящия раздел, както и когато културите не са 

посочени в приложение №4, да изиска от 

кандидата/бенефициента допълнително да представи 

становище от дипломиран агроном, удостоверяващо 

съответствието на посочената в бизнес плана информация 

с обичайните агротехнически практики, съобразени с вида 

на културите, спецификите на съответната климатична 

или почвена област. Кандидатът трябва да представи и 

копие на дипломата за завършено висше образование на 

агронома.“ 

Начина  на записване на горните точки не дава достатъчна 

яснота как се процедира в следните случаи: 

А 1) При кандидатстването си земеделския стопанин 

формира  икономическият си размер на стопанството със 

съществуващи овощни видове и/или лозя и/или 

многогодишни етеричномаслени култури и/или маточници 

и разсадници за трайни насаждения и декоративни 

култури, които като вид или подложка не попадат в 

комисията може да изиска представяне на допълнителна 

информация. 

 

 

 

 

Б1) и Б2) Съгласно т. 6 от раздел 13.1 „Дейности, 

допустими за финансиране“ от Условията за 

кандидатстване, бизнес плана може да предвижда 

създаване на овощни видове, лозя, многогодишни 

етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, 

лавандула и мента), маточници и разсадници за трайни 

насаждения и декоративни култури, които като подложка 

и вид не попадат в обхвата на Приложение № 4, като към 

момента на кандидатстване не е необходимо предоставяне 

на становище от дипломиран агроном, но обръщаме 

внимание на т. 7. от Раздел 13.1 „Дейности, допустими за 

финансиране“: „Разплащателна агенция има право в 

случаите по т. 6 от настоящия раздел, както и когато 

културите не са посочени в приложение №4, да изиска от 

кандидата/бенефициента допълнително да представи 

становище от дипломиран агроном, удостоверяващо 

съответствието на посочената в бизнес плана 
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списъка посочен в Приложение №4. В този случай 

размерът на площите, върху които са разположени тези 

растения включват ли се при изчисляване на 

икономическия размер на стопанството и ако се включват 

изисква ли се становище от дипломиран агроном? 

 

А2) Как се процедира и когато минималният брой на 

растенията на декар е под минималния праг на гъстота 

съгласно Приложение №4. В този случай размерът на 

площите, върху които са разположени тези растения 

изцяло ли се изключват при изчисляване на 

икономическия размер на стопанството и или се включва 

само част (процент) от тях в зависимост от процента по-

малко гъстота. Например ако гъстотата на насаждение от 

10 сливи е с 90% от минималната гъстота дали може при 

изчисляване на икономическия размер се включи 90% от 

площта т.е. в конкретния пример – 9 дка. 

Б 1) Бизнес планът може ли да предвижда създаването на 

овощни видове и/или лозя и/или многогодишни 

етеричномаслени култури и/или маточници и разсадници 

за трайни насаждения и декоративни култури, които като 

подложка не попадат в списъка посочен в Приложение 

№4. Ако е допустимо задължително ли се изисква 

информация с обичайните агротехнически практики, 

съобразени с вида на културите, спецификите на 

съответната климатична или почвена област. 

Кандидатът трябва да представи и копие на дипломата 

за завършено висше образование на агронома.“.  

Б3) Съгласно т. 6 от раздел 13.1 „Дейности, допустими за 

финансиране“ от Условията за кандидатстване е 

посочено, че минималният брой на растенията на декар не 

трябва да е под минималния праг на гъстота съгласно 

Приложение №4 за овощни видове, лозя, многогодишни 

етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, 

лавандула и мента), маточници и разсадници за трайни 

насаждения и декоративни култури.  

 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА 

ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 

BG06RDNP001-6.012 ПО ПОДМЯРКА 6.3 "СТАРТОВА ПОМОЩ 

ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА" ОТ МЯРКА 6 

"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ" ОТ ПРСР 

2014-2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

18 
 

становище от дипломиран агроном? 

Б 2)  Бизнес планът може ли да предвижда създаването на 

овощни видове и/или лозя и/или многогодишни 

етеричномаслени култури и/или маточници и разсадници 

за трайни насаждения и декоративни култури, които като 

вид не попадат в списъка посочен в Приложение №4. Ако 

е допустимо задължително ли се изисква становище от 

дипломиран агроном? 

Б 3) Бизнес планът може ли да предвижда създаването на 

овощни видове и/или лозя и/или многогодишни 

етеричномаслени култури и/или маточници и разсадници 

за трайни насаждения и декоративни култури, които са 

под минималната гъстотата посочена в Приложение №4. 

Ако е допустимо задължително ли се изисква становище 

от дипломиран агроном? 
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Запитване № 

6, 

17.12.2021 г. 

Въпрос: 

1.Има ли някакви по-специални изисквания към 

култиватори и брани за частични обработки на почвата, 

упоменати в точка 1.4.4 от приложение 11 от Документи 

за информация към условия за кандидатстване подмярка 

6.3. Тук имам предвид специфики на тези видове сменяема 

прикачна техника, които да определят недвусмилено 

връзката с принципите за ефективно консервационно 

земеделие за селскостопанско производство?; 

2. Закупуването на мулчер за мулчиране на междуредия, 

клони и листа ще се признае ли за инвестиция, доказваща 

покриване на Критерий № 5 "Проекти, които допринасят 

за устойчиво и цифрово икономическо възстановяване" 

 

1. Във връзка с поставения от Вас въпрос, следва да имате  

предвид, че  в Условията за кандидатстване не са 

включени допълнителни специфични изисквания по 

отношение на цитираните от Вас активи. Информацията 

за различните видове активи е посочена в цитираното от 

Вас Приложение № 11.  

 

 

2. Посоченият от Вас актив „мулчер за мулчиране на 

междуредия“ не попада в обхвата на Приложение № 11 

към Условията за кандидатстване.  

 

 

Запитване № 

7, 

17.12.2021 г. 

Здравейте, аз съм земеделски стопанин – С***** 

Ю******. Искам да кандидатствам по мярка 6.3. 

Стопанството ми е в животновъдния сектор с отглеждане 

на овце. Моля да дадете повече разяснение относно 

Приложение 11 от Условията за кандидатстване. Не става 

ясно какво ще се признае за иновация и автоматизация. 

Къде можем да получим информация за критерии № 5 и  

оценяването му? В Списък на инвестиционни разходи, 

допринасящи към изпълнение на целите на Инструмента 

В контекста на Вашият въпрос „помпа за водовземно 

съоръжение - кладенец“ не попада в обхвата на 

Приложение № 11 към Условията за кандидатстване, тъй 

като инвестициите посочени в т. 1.2 от Приложение №11 

от Условията за кандидатстване, са обвързани с дейности 

по напояване на селскостопански култури.  
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NGEU има налични различни съоръжения за водовземни 

системи, капково напояване и др. Би ли се приело 

закупуването на помпа за водовземно съоръжение - 

кладенец, което служи за напояване на животните в 

стопанството за инвестиция от списъка в Приложение 11? 

Благодаря! 

Запитване № 

8, 

20.12.2021 г. 

 Здравейте ,имам въпрос относно мярка 6.3.Ще 

кандидатствам с пчелни кошери. 

Относно точките за иновации,ако заложа в плана си ,че ще 

купя центрофуга пълен автомат или разпечатваща машина 

за вадене на мед,това ще ми се признае ли за 

иновация?Може ли да ми дадете конкретни примери какви 

иновации могат да се направят в пчеларството? 

 „Центрофуга пълен автомат“ и „разпечатваща 

машина“ биха попаднали в обхвата на критерий за оценка 

№5, ако същите представляват автоматизирани и/или 

роботизирани системи, използвани в отделните фази по 

отглеждане на пчелни семейства. 

Правим уточнение, че оценката за съответствието с 

приоритет № 5 „Проекти, които допринасят за 

устойчиво и цифрово икономическо възстановяване“ се 

определя от оценителната комисия въз основа на 

предоставените документи и информацията за 

съответните инвестиции и дейности включени в 

проектното предложение. 

По отношение на последният Ви въпрос, следва да имате 

предвид, че включването на инвестиции в проектното 

предложение зависи от намеренията, възможностите и 

планираното развитие на земеделското стопанство.  
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Запитване № 

9, 

22.12.2021 г. 

Здравейте, 

В качеството ми на бенефициент във връзка с 

кандидатстване по подмярка 6.3 от ПРСР 2014-2020, моля 

за отговор на следните въпроси: 

1. Съгласно Приложение 11 към Условия за 

кандидатстване "Списък на инвестиционни разходи, 

допринасящи към изпълнение на целите на Инструмента 

NGEU", т. 1.3.1. допустимо ли е закупуване на; 

- софтуер за пчеларство - "Електроннен дневник на 

пчеларя" (пример - http://www.mybeegarden.com/); 

- оборудване за контрол и мониторинг на данни в 

кошерите (температура, влажност и т.н.)?  

2. Съгласно Приложение 11, т. 1.4.1 допустимо ли е 

закупуване на "Разпечатваща глава/машина" за пчелни 

рамки?; 

3. Съгласно Приложение 11, т. 1.4.3 допустимо ли е 

закупуване на "Дозираща пакетажна машина" за пчелен 

мед?  

Наясно съм, че по т. 1.3.1. изискванията биха били по-

специфични и имайки в предвид предлагането към 

момента само на един софтуер за пчелин, ще помоля при 

евентуално одобрение и признаване на подобна 

инвестиция за указания относно необходими документи за 

 

 

 

1. „Софтуер за пчеларство – Електронен дневник на 

пчеларя"  и „оборудване за контрол и мониторинг на 

данни в кошерите“ попадат в обхвата на Приложение № 

11 към Условията за кандидатстване. 

В контекста на Вашето запитване обръщаме внимание на 

отговор на въпрос № 8 от  Запитване № 5: „Във връзка с 

конкретното запитване, правим уточнение, че по 

критерий за оценка №5 се предоставят точки за 

придобиване на дълготрайни материални активи, 

посочени в Приложение №11. В тази връзка и предвид 

минималното изискване по критерия за оценка, 

закупуването само на софтуер не попада в обхвата на 

критерий за оценка №5, като за да попадне в неговия 

обхват, следва да бъде в комбинация с дълготраен 

материали актив, посочен в Приложение № 11 от УК“. 

Обръщаме Ви внимание, че в т. 9 от раздел 22.2 

„Методика за оценка на проектните предложения“ от 

Условията за кандидатстване е посочен подхода за оценка 

по критерий №5. 

 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА 

ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 

BG06RDNP001-6.012 ПО ПОДМЯРКА 6.3 "СТАРТОВА ПОМОЩ 

ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА" ОТ МЯРКА 6 

"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ" ОТ ПРСР 

2014-2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

22 
 

придобиване и прилагане на подобен продукт.  

В случай, че цитирания софтуер е неприложим, то моля за 

Вашата позиция относно допустимостта и евентуалното 

изпълнение на целите на NGEU, при инвестиции в 

оборудване по останалите две точки, с което бих могъл да 

получа допълнителни точки при кандидатстване по 

подмярка 6.3.  

Предварително благодаря за отговора! 

 

 

 

 

 

 

2. Посоченият от Вас актив „Разпечатваща 

глава/машина" би попаднала в обхвата на  критерий за 

оценка №5, ако същата представлява автоматизирани 

и/или роботизирани системи, използвани в отделните 

фази по отглеждане на пчелни семейства. 

Правим уточнение, че оценката за съответствието с 

приоритет № 5 „Проекти, които допринасят за 

устойчиво и цифрово икономическо възстановяване“ се 

определя от оценителната комисия въз основа на 

предоставените документи и информацията за 

съответните инвестиции и дейности включени в 

проектното предложение. 

 

3. Посоченият от Вас актив „Дозираща пакетажна 

машина" би попаднала в обхвата на критерий за оценка 

№5, ако същата представлява автоматизирани и/или 

роботизирани системи, използвани в отделните фази по 

отглеждане на пчелни семейства. 

Правим уточнение, че оценката за съответствието с 

приоритет № 5 „Проекти, които допринасят за 

устойчиво и цифрово икономическо възстановяване“ се 

определя от оценителната комисия въз основа на 

предоставените документи и информацията за 
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съответните инвестиции и дейности включени в 

проектното предложение. 

 

 

 

 

 

 

Запитване № 

10, 

06.01.2022 г. 

ЗАПИТВАНЕ 

От 

Е***** С****** Г******, 

с. Триград п.к. 4825, общ. Девин, обл. Смолян 

 

Относно: Процедура чрез подбор BG06RDNP001-6.012 по 

подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки 

стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ от Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 г. 

  

  

УВАЖАЕМИ Г-Н / Г-ЖО, 

Проявявам интерес към обявената със Заповед № РД09-

1159/30.11.2021 г. процедура чрез подбор BG06RDNP001-

 

1. Съгласно т. 6.2 от Раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване, цялата налична в земеделското 

стопанство земя трябва да се стопанисва от кандидата: „в 

съответствие с чл. 33б от Закона за подпомагане на 

земеделските производители“. Съгласно ал. 1 на чл. 33б 

от ЗПЗП: „Забранява се разораването, преобразуването 

и/или ползването не по предназначение на площите, 

включени в слой "Постоянно затревени площи“. 

2. Съгласно т. 6.2 от Раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“ от УК, цялата налична в 

земеделското стопанство земя трябва да се стопанисва от 

кандидата в съответствие режимите на защитените 

територии, въведени със Закона за защитените територии 
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6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на 

малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ от Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020г., и възнамерявам да кандидатствам с 

проектно предложение. 

Собственик съм отскоро на земеделски земи с НТП 

Ливада с идентификатор 36796.1.614, с площ 4001 кв.м, в 

землището на с. Кестен, община Девин, област Смолян, и 

идентификатор 73105.21.7, с площ 2733 кв.м., в землището 

на с. Триград, община Девин, област Смолян. 

Земите са включени в специализирания слой „Постоянно 

затревени площи“, както и в защитените територии 

BG0001030 „Западни Родопи” и BG000213 „Триград-

Мурсалица”. По справка в Разплащателната агенция, 

установих, че земите ми са декларирани от трето лице, 

несобственик, за ползването им като "бели петна". Това 

лице ги е посочило, преди аз да стана техен собственик, и 

без съгласието и знанието на предишния собственик. 

Намерението ми е тези имоти да бъдат превърнати в 

овощни градини. 

Съгласно чл. 33б, ал. 2, т. 2 от Закона за подпомагане на 

земеделските производители, Министърът на земеделието, 

храните и горите може в срок до 1 март, въз основа на 

и/или режимите на защитените зони, въведени със Закона 

за биологичното разнообразие, за площите от 

стопанството, които попадат в тях. Обръщаме внимание, 

че изискването се отнася и за кандидати, които са 

собственици и/или наематели на животновъдни сгради и 

помещения, използвани за животновъдна дейност. 

 

3. Обръщаме внимание, че съгласно т. 6.2 от Раздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ от УК 

цялата налична в земеделското стопанство земя трябва да 

се стопанисва от кандидата в съответствие режимите на 

защитените територии, въведени със Закона за 

защитените територии и/или режимите на защитените 

зони, въведени със Закона за биологичното разнообразие, 

за площите от стопанството, които попадат в тях. 

4. Съгласно изискването на т. 2.3 от Раздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ от 

Условията за кандидатстване, към датата на подаване на 

проектното предложение кандидатите трябва да: „са 

собственици и/или ползватели на цялата налична в 

земеделското стопанство земя;“. 
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искане на собственик или ползвател на правно основание 

на земеделски земи, да одобри със заповед изключване на 

имоти от слой „Постоянно затревени площи", когато: 

преобразуването или разораването на постоянно затревени 

площи се извършва въз основа на одобрен проект по 

Програмата за развитие на селските райони 2007 - 2013 г. 

или 2014 - 2020 г. 

В тази връзка, и предвид сроковете, основанията и реда за 

изключване на земеделските земи от специализирания 

слой на „Постоянно затревени площи“, и предвид 

условията на обявената процедура за подбор на проектни 

предложения, в раздел 11.1. Критерии за допустимост на 

кандидатите, и по-конкретно т. 6.2 и т. 6.3 от този раздел, 

отправям към Вас следното запитване: 

 

ВЪПРОС 1: Мога ли да кандидатствам със земи, които са 

включени в слой Постоянно затревени площи, преди да е 

проведена процедурата за изключването им от този слой? 

 

ВЪПРОС 2: Изискването по т. 6.3. за съответствие с 

режимите на защитените територии, въведени със Закона 

за защитените територии и/или режимите на защитените 

зони, въведени със Закона за биологичното разнообразие, 
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за площите от стопанството, които попадат в тях, само за 

Натура 2000 ли се отнася или е за всички защитени зони и 

територии. 

 

ВЪПРОС 3: Мога ли да кандидатствам със земи, които са 

в защитени територии с въведена забрана за разораване и 

залесяване? 

 

ВЪПРОС 4: Мога ли да кандидатствам със земи, които се 

ползват от друго лице като т.нар. "бели петна". 

  

С уважение, 

Е***** Г****** 

Запитване № 

11, 

06.01.2022 г. 

Уважаеми дами и господа, 

 

Имам следния въпрос по Процедура чрез подбор 

BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за 

развитието на малки стопанства“: 

В таблицата за изчисляване на СПО на стопанството 

липсват графи за оранжерийно производство на ягоди и 

малини, както и за производство на разсад от ягоди и 

малини. В таблицата фигурират единсвено кодове 3082, 

3083 и 3189, а именно: 

Културата „ягода“, отглеждана както на открито, така и в 

оранжерии, следва да се отнесе към код 3082 

„Ягодоплодни овощни видове (ягода)“ 

Културата „малина“, отглеждана както на открито, така и 

в оранжерии, следва да се отнесе към код 3083 

„Ягодоплодни овощни видове (малина)“. 

„Малини-предназначени за производство на посадъчен 

материал“, следва да бъдат отнесени към код 3201  

„Разсадници за трайни насаждения“ 

„Ягоди-предназначени за производство на посадъчен 
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Ягодоплодни овощни видове (ягода) 

Ягодоплодни овощни видове (малина) 

Други ягодоплодни  

 

В кой код следва да се попълнят наличните в стопанството 

площи от оранжерии от ягоди и малини и разсад за ягоди 

и малини, за да се изчисли СПО на стопанството? 

 

С уважение, 

И. И***** 

материал“, следва да бъдат отнесени към код 3199 

„Производство на семена и посадъчен материал“. 

 

Запитване № 

12, 

07.01.2022 г. 

Здравейте, 

 

Във връзка с обявената процедура Ви моля за Вашето 

експертно мнение относно: 

 

Кандидат по процедурата е физическо лице- земеделски 

производител, който отглежда пчелни семейства, трайни 

насаждения и малко градински зеленчуци. 

Земеделски производител, който желае да кандидатства по 

програмата, отглежда трайни насаждения- сливи. НТП на 

имота е нива. Необходимо ли е преди кандидатстване 

НТП-то на имота да бъде сменен от "Нива" на "Овощна 

градина"; 

1. Към момента на подаване на проектното предложение 

няма изрично изискване свързано с посочване на начина 

на трайно ползване на съответния имот. 

От друга страна обръщаме внимание на т. 1 от подраздел 

„Специфични документи“ от  Раздел 4 „Списък с 

документи, които се прилагат към искане за второ 

плащане“ от Условията за изпълнение: „Документ за 

собственост на земя и/или земеделска земя и/или вписан в 

службата по вписванията към съответния районен съд 

договор за наем, и/или вписан в службата по вписванията 

към съответния районен съд и регистриран в 

съответната общинска служба по земеделие договор за 

аренда със срок на действие, покриващ периода от пет 
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При кандидатстване необходимо ли е да се приложи Опис 

на животните в случай на отглеждане на пчелни 

семейства? 

Имота, с насадени трайни насаждения- сливи  по скица е с 

площ - 12,5 дка, но при чертане по Директно подпомагане 

за 2021г. са очертани 11,00 дка. За изчисляване на СПО по 

проекта коя от двете площи е редно да се заяви? 

Кандидатът отглежда пипер на открито. Необходимо ли е 

при изготвяне на бизнес плана да се заяви сейтбооборот ? 

 Включва ли се в приложение № 11 система за видео 

наблюдение пчелина, с цел опазване от кражби?  

 

Благодаря предварително, 

В. К*******! 

години, считано от датата на сключване на 

административния договор за предоставяне на 

финансова помощ,  придружени от актуална скица и 

коректно отразен начин на трайно ползване. (Изисква се 

за земята в стопанството, чийто размер се взема 

предвид при определяне на икономическия размер на 

стопанството към датата на подаване на искането за 

плащане и който следва да се поддържа до изтичане на 5 

години от датата на сключване на административния 

договор, за която такива не са предоставени при 

подаване на проектното предложение и/или са 

настъпили промени след издаване на заповедта за 

одобрение). Изискването за регистрирано правно 

основание за ползване в общинската служба по земеделие 

не се отнася за имотите, попадащи в границите на 

урбанизирани територии, както и за имот/и, върху които 

са разположени животновъден/ни обекти и на тях не се 

отглеждат култури, които участват при формиране на 

СПО. Представя се във формат "pdf" или "jpg“. 

 

2. Съгласно Раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“ от УК, не е 

необходимо предоставяне на опис на животните от 
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официалния ветеринарен лекар.  

3. Зададеният въпрос съдържа елементи, които са обект на 

оценка от оценителната комисия, която ще разполага с 

цялата необходима информация по проектното 

предложение, като при възникване на неясноти комисията 

може да изиска представяне на допълнителна 

информация. 

В контекста на Вашия въпрос, следва да имате предвид т. 

15 и т. 16 от Раздел 11.1 „Критерий за допустимост на 

кандидатите“ от УК. 

4. Поставеният от Вас въпрос е неясен. Обръщаме 

внимание че при попълване на Приложение № 3 от УК, 

следва да се придържате към инструкциите под 

съответните таблици. 

 

5. Виж отговор на въпрос 10 от запитване № 5 от 

17.12.2021 г.: „10. „Системи за видео наблюдение“ 

попадат в обхвата на т. 1.4.1. от Приложение № 11 към 

Условията за кандидатстване. Обръщаме Ви внимание, 

че в т. 9 от раздел 22.2 „Методика за оценка на 

проектните предложения“ от Условията за 

кандидатстване е посочен подхода за оценка по критерий 

№5“. 
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Запитване № 

13, 

07.01.2022 г. 

Здравейте, 

На 22.12.2021г. изпратих подобно писмо, с описани 

въпроси по три точки, но тъй като нямам отговор ще 

помоля за отговор на поне две от тях.  

Казвам се Данаил Георгиев и в качеството си на 

бенефициент във връзка с кандидатстване по подмярка 6.3 

от ПРСР 2014-2020, моля за отговор на следните въпроси: 

1. Съгласно Приложение 11 към Условия за 

кандидатстване "Списък на инвестиционни разходи, 

допринасящи към изпълнение на целите на Инструмента 

NGEU", т. 1.4.1 допустимо ли е закупуване на 

"Разпечатваща глава/машина" за пчелни рамки?; 

2. Съгласно Приложение 11, т. 1.4.3 допустимо ли е 

закупуване на "Дозираща пакетажна машина" за пчелен 

мед?  

Предварително благодаря за отговора! 

Виж отговор на въпрос №2 и №3 от запитване №9 от 

22.12.2021 г.: „2. Посоченият от Вас актив 

„Разпечатваща глава/машина" би попаднала в обхвата 

на  критерий за оценка №5, ако същата представлява 

автоматизирани и/или роботизирани системи, 

използвани в отделните фази по отглеждане на пчелни 

семейства. 

Правим уточнение, че оценката за съответствието с 

приоритет № 5 „Проекти, които допринасят за 

устойчиво и цифрово икономическо възстановяване“ се 

определя от оценителната комисия въз основа на 

предоставените документи и информацията за 

съответните инвестиции и дейности включени в 

проектното предложение. 

3. Посоченият от Вас актив „Дозираща пакетажна 

машина" би попаднала в обхвата на критерий за оценка 

№5, ако същата представлява автоматизирани и/или 

роботизирани системи, използвани в отделните фази по 

отглеждане на пчелни семейства. 

Правим уточнение, че оценката за съответствието с 

приоритет № 5 „Проекти, които допринасят за 

устойчиво и цифрово икономическо възстановяване“ се 
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определя от оценителната комисия въз основа на 

предоставените документи и информацията за 

съответните инвестиции и дейности включени в 

проектното предложение“. 

Запитване № 

14, 

07.01.2022 г. 

D*****_kn1@abv.bg 

Здравейте, въпроса ми е следния: през 2016 год. съм 

кандидатствала по подмярка 6.3, проекта е одобрен, имам 

подписан договор и получено първо плащане по мярката, 

но  пропускам срока за подаване на заявката за второ 

плащане. Имам акт за установяване на публично държавно 

вземане, след получаването на този акт връщам 

получените средства на ДФЗ. Въпроса ми е мога ли да 

кандидаствам по мярката отново в този прием, след като 

веднъж съм одобрена по нея през 2016 г.? 

Във връзка с поставеният от Вас въпрос, следва да имате 

предвид, че съгласно условието на т. 1.5 от Раздел 11.2 

„Критерии за недопустимост на кандидатите“ от 

Условията за кандидатстване, не са допустими за 

подпомагане кандидати, които са одобрени по подмярка 

6.3 „Стартова помощ за развитието на малки 

стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г. В тази връзка не са 

допустими кандидати, които вече са одобрени по 

подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки 

стопанства“, без значение дали проектът е вече изпълнен 

или има акт за установяване на публично държавно 

вземане. 

Запитване № 

15, 

10.01.2022 г. 

Въпроси от НССЗ във връзка с приема на проектни 

предложения по процедура подбор № BG06RDNP001-

6.012 по 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки 

стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ от Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 г. 
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1. Моля да уточните дали проектни предложения, 

подадени от кандидати свързани с производство на 

семена/посадъчен материал и/или разсадници за 

трайни насаждения за култури попадащи в обхвата на 

Приложение № 9 към Условията за кандидатстване, 

част „Списък на приоритетни култури“ следва да 

получат предимство, съгласно Методиката за оценка 

на проектните предложения т.е. дали когато 

посочените приоритетни култури се отглеждат с цел 

производство на семена/посадъчен материал и/или в 

разсадници за трайни насаждения, ще получат 

приоритет и попадат в обхвата на Приложение № 9 

към Условията за кандидатстване, както беше 

отговорено на въпрос № 55 и 62 в рубрика „Въпроси и 

отговори“ за втория прием на проектни предложения 

по подмярка 6.3. през 2019 г. по процедура чрез 

подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-

6.007  

2. Попада ли в обхвата на Приложение № 11 към 

Условията за кандидатстване инвестиция в закупуване 

на електрическа центрофуга с автоматизирано 

 

1. В обхвата на съответната култура от приоритетен 

сектор се отнасят и дейностите по производство на 

посадъчен материал, семена и разсад за съответната 

култура.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Закупуването на „електрическа центрофуга с 

автоматизирано електронно управление“  би попаднала в 

обхвата на критерий за оценка №5, ако същата 
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електронно управление, посредством което се задават 

оборотите на барабана на центрофугата, времето на 

въртене на барабана и автоматичната смяна на 

посоките на въртене?  По този начин се постига 

висока ефективност при добиването на пчелния мед. 

 

 

 

 

 

3. За целите на изчисляване на Стандартния 

производствен обем (СПО) на земеделско стопанство, 

отглеждащо дюли, тази култура към код 3179 „Други 

овощни насаждения” ли се отнася в таблицата за 

изчисляване на икономическия размер на  

земеделските стопанства  или към друг код (ако ‚да“ – 

към кой?)? 

4. Дали специалност „градинар механизатор“ попада в 

обхвата на критерии №1 „Кандидати с образование в 

областта на селското стопанство“ от критерии за 

оценка на проектните предложения по процедурата. 

представлява автоматизирани и/или роботизирани 

системи, използвани в отделните фази по отглеждане на 

пчелни семейства. 

Правим уточнение, че оценката за съответствието с 

приоритет № 5 „Проекти, които допринасят за 

устойчиво и цифрово икономическо възстановяване“ от 

УК се определя от оценителната комисия въз основа на 

предоставените документи и информацията за 

съответните инвестиции и дейности включени в 

проектното предложение. 

 

3. Съгласно инструкциите към таблица за изчисление на 

икономическия размер на земеделските стопанства, 

културата „дюля“, следва да бъде отнесена към код 3179 

„Други овощни насаждения”. 

 

 

 

 

4. Съгласно Списък на професиите за професионално 

образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за 

професионалното образование и обучение, утвърден със 

Заповед № РД 09-413/12.05.2003 г., последно изменение 
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Например подобна специалност е имало през 1975 г. в 

Средно професионално техническо училище по селско 

стопанство – гр. Лясковец. 

 

 

5. Съгласно точка 1.3.1 от Приложение 11 към Условия 

за кандидатстване „Списък на инвестиционни 

разходи, допринасящи към изпълнение на целите на 

Инструмента NGEU“, като инвестиция в иновация и 

подобряване на дигитализацията на стопанството се 

приемат системи и оборудване /включващи софтуер 

и/или хардуер/ за събиране, обработка и анализ на 

данни и информация от различните фази по 

отглеждане, производство, съхранение и продажба на 

селскостопански продукти. Във връзка с това един от 

проблемите при растениевъдните стопанства е 

навременното откриване на болестите и неприятелите 

по културите, което може да доведе влошаване на 

агротехническото състояние на културите и 

намаляване на добивите. По тази причина са 

произведени  приложения за дигитални устройства 

(смартфони и таблети), които разпознават широк 

със Заповед № РД09-843/18.11.2021 г., специалност 

„градинар механизатор“ попада в специалности от 

професионални направления 622, което не отговаря на 

условието на т. 7 от Дефинициите от Условията за 

кандидатстване. 

 

5. Във връзка с поставения въпрос, следва да имате 

предвид, че  „смартфони и таблети“ не попадат в 

обхвата на Приложение № 11 към Условията за 

кандидатстване. 
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спектър от болести и инсекти. Такива приложения 

позволяват да се определи наличието на дефицит на 

хранителни елементи, необходими за нормалния 

растеж в зависимост от установените симптоми по 

тъканите на растението) и др. Тези приложения се 

разпространяват в интернет като потребителите 

заплащат онлайн абонамент за определен период от 

време. Част от тях са безплатни и се използват 

свободно.  

Въпросът е може ли инвестиция в дигитално устройство 

(таблет), на стойност над 700 лв., който се използва за 

идентификация на болести и неприятели с подходящо 

софтуерно приложение да бъде призната за иновация по 

критерии № 5 „Проекти, които допринасят за устойчиво и 

цифрово икономическо възстановяване“ от критериите за 

оценка на проектните предложения по процедурата и 

съответно дали попада в  обхвата на Приложение № 11 

към Условията за кандидатстване?  

Трябва да се направи уточнението, че с оглед на начина, 

по който се разпространяват тези приложения, 

придобиването на право за ползването на такова вероятно 

няма да може да бъде отчетено с документи. С документи 
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може да се отчете закупуването на таблета, посредством 

който ще се използват. Това дали той се използва по 

предназначение и на него има инсталиране едно или 

няколко приложения може да се установи при проверка от 

страна на служители на РА, чрез снимки на дисплея на 

устройството. 

6. При попълване на формуляра в ИСУН в раздел 12 

„Прикачени електронно подписани документи“, 

системата не позволява приключване на формуляра за 

кандидатстване ако не е прикачен файл в следните две 

секции:  

- документ „Копие от документ за собственост на 

земя и/или земеделска земя, и/или копие от влязъл в сила 

договор за наем, вписан в службата по вписванията към 

съответния районен съд и/или копие от вписан в службата 

по вписванията към съответния районен съд и регистриран 

в съответната общинска служба земеделие, към МЗХГ 

договор за аренда, с минимален срок пет години; 

- документ „Скица от карта за възстановена 

собственост.”  

Въпросът ни е как да се процедира в случаите, при които, 

съгласно Условията за кандидатстване, кандидатът не е 

длъжен да представя един или и двата горепосочени 

 

 

 

 

 

 

6. В цитираният от Вас документ са изброени 

алтернативни документи, една част от които са 

приложими за растениевъдни стопанства, друга за 

животновъдни стопанства или за смесени земеделски 

стопанства. Във връзка с Вашия въпрос кандидатът трябва 

да представи релевантни документ, съответстващи на 

дейността/тите в зависимост от вида на стопанството с 

което се кандидатства по процедурата. 
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документи, например когато кандидатът не притежава 

земеделска земя, а има само животновъден обект, и 

съответно тези документ не се изисква? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запитване № 

16, 

11.01.2022 г. 

Здравейте! 

  

Относно Процедура 6.3 „Стартова помощ за развитието на 

малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г, моля за отговор на 

следните въпроси: 

  

1. Относно критерии за оценка - Проектни 

предложения от кандидати със земеделски 

стопанства с по-висок производствен обем СПО на 

кандидата към момента на кандидатстване, се 

умножава по коефициент 0,00125, ще се счита ли за 

изпълнен, в случаитe когато се кандидатства с 

намерения за засаждане? 

2. Допустим разход ли са средства за закупувне на 

семена? 

 

 

 

 

 

 

 

1. При изчисление на СПО на цялото земеделско 

стопанство във връзка с критерий за оценка № 2.1 се 

включват и културите с намерение за засаждане, като 

обръщаме внимание на т. 3 от Раздел 11.1 от УК: „Когато 

икономическият размер на стопанството по т. 2.2 се 

доказва с намерения за засаждане/засяване на земеделски 

култури през текущата, спрямо кандидатстването, 

стопанска година, в таблица №1Б „Предстоящи за 
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 засяване/засаждане култури през текущата към датата 

на кандидатстване стопанска година“ от бизнес плана 

(Приложение №3) задължително се посочват сроковете, 

в които ще се извърши засаждането/засяването на 

земеделските култури. При изчисляване на икономическия 

размер на стопанството през текущата стопанска 

година не се допуска включване на животни с намерение 

за придобиване, включване на трайни насаждения с 

намерение за засаждане с вкоренен по картонажен 

метод материал, както и включване на ягоди с намерение 

за засаждане“. 

2. Закупуването на семена не е ограничено във връзка с 

постигане на целите на подмярката, като обръщаме 

внимание на т. 9 от Раздел 13.1 „Дейности, допустими за 

финансиране“ от УК. 

 

Запитване № 

17, 

12.01.2022 г. 

Здравейте, 

регистриран земеделски стопанин съм с предмет на 

дейност - пчелин. Имам интерес към мярка 6.3. Може ли 

да ми предоставите по-изчерпателна информация във 

връзка с: 

изискванията към кандидатстващите специално с 

отглеждане на пчели начина на кандидатстване и 

Пълният пакет документи по процедурата № 

BG06RDNP001-6.012 за подбор на проектни предложения 

по подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на 

малки стопанства” от мярка 6 “Развитие на стопанства 

и предприятия” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), 

(Условията за кандидатстване,Условията за изпълнение и 
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необходимите за това документи 

Благодаря предварително за съдействието! 

 

С уважение М.К***** 

08******** 

приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса 

на ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на 

Министерството на земеделието: www.mzh.government.bg, 

както и на електронната страница на ДФ „Земеделие“. 

Запитване № 

18, 

12.01.2022 г. 

Здравейте! 

 

Пиша Ви след като видях имейл адреса в сайта 

agri.bg,където се уточнява, че може да се задават въпроси 

по европейските проекти. Питането ми е следното: 

Веднъж регистрирано лице за земеделски производител 

(като студент) и след това отписано  може ли да 

кандидатства по европейски проекти по подмярка 6.1 или 

6.3 след като не е кандидатствало преди по тях. 

Има ли право да кандидатства за изготвяне на проект от 

НССЗ след като е бил регистриран стопанинът. 

По какви европейски проекти има право да кандидатства 

лице, което е било регистрирано и не е кандидатствало по 

подмярките 6.1 и 6.3 

Очаквам, отговор на въпросите и благодаря 

предварително. 

С******* С********* 

Поставеният от Вас въпрос не е свързан с разяснения по 

УК по настоящата процедура. 

Пълният пакет документи по процедурата № 

BG06RDNP001-6.012 за подбор на проектни предложения 

по подмярка 6.3 “Стартова помощ за развитието на 

малки стопанства” от мярка 6 “Развитие на стопанства 

и предприятия” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.), 

(Условията за кандидатстване,Условията за изпълнение и 

приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса 

на ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на 

Министерството на земеделието: www.mzh.government.bg, 

както и на електронната страница на ДФ „Земеделие“. 

Запитване № Въпрос:  „Центрофуга за пчелен мед“ би попаднала в обхвата на 

https://eumis2020.government.bg/
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19, 

13.01.2022 г. 

Здравейте,  

ако предвиждам да закупя автоматизирана центрофуга за 

пчелен мед - тя попада ли в обхвата на  приложение 11 

към подмярка 6.3 и ще ми бъдат ли присъдени точки по 

критерий №5 за инвестиции в иновативни технологии? 

Благодаря предварително! 

критерий за оценка №5, ако същата представлява 

автоматизирани и/или роботизирани системи, използвани 

в отделните фази по отглеждане на пчелни семейства. 

Правим уточнение, че оценката за съответствието с 

приоритет № 5 „Проекти, които допринасят за 

устойчиво и цифрово икономическо възстановяване“ се 

определя от оценителната комисия въз основа на 

предоставените документи и информацията за 

съответните инвестиции и дейности включени в 

проектното предложение. 
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№, дата на 

получаване 

 

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

Публикувано на 16.02.2022 г. 

Запитване № 

20, 

16.01.2022 г. 

Здравейте във връзка с Процедура чрез подбор 

BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за 

развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на 

стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г., имам следните въпроси: 

1.     Във връзка с критерии за оценка 5.1„Проекти, които 

допринасят за устойчиво и цифрово икономическо 

възстановяване“ бих искал да получа точен и ясен отговор 

дали инвестиция в преносим уред  за  измерване нивото на 

влага, ниво на хранителни вещества и температура на 

почвата ще се счете за иновация и ще получи 15 точки по 

критерия за подбор? Допълнителна информация за уреда, е 

че замерването се прави директно в кореновата зона. 

Посредством безплатно мобилно приложение и 

bluetoothданните от устройството се визуализират на 

дисплея на смартфона на фермера. Устройството поддържа  

също и архив. Подходящо е за използване при 

оранжерийно и полско пр-во. Съгласно Приложение 11 

устройството би следвало да се отнесе към точка 1.3.1. 

Дали устройството ще се счете ли за ДМА, при положение, 

1. „Преносим уред  за  измерване нивото на влага, ниво 

на хранителни вещества и температура на почвата”, 

би попаднал в обхвата на критерий за оценка №5, ако 

същия се използва за една или няколко от дейностите 

свързани със:  събиране, обработка и анализ, отдалечен 

контрол, управление и мониторинг на данни за поливни 

норми, торови норми, състояние на почвата и културите 

и добиви пряко свързани с произвеждания 

селскостопански продукт. 

Правим уточнение, че оценката за съответствието с 

приоритет № 5 „Проекти, които допринасят за 

устойчиво и цифрово икономическо възстановяване“ се 

определя от оценителната комисия въз основа на 

предоставените документи и информацията за 

съответните инвестиции и дейности включени в 

проектното предложение, като за ДМА се приемат 

активи отговарящи на условието  на  т.  4  от  

Дефинициите  от  Условията  за кандидатстване: 
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че е на цена над 700 лв? 

2.     Във връзка с критерии за оценка 5.1„Проекти, които 

допринасят за устойчиво и цифрово икономическо 

възстановяване“ бих искал да получа точен и ясен отговор 

дали инвестиция в преносим анализатор за РH на почва и 

измерване на температура на почва би се отнесъл към  

точка 1.3.1 на Приложение 11? Тестването се извършва 

директно на полето.  Резултатите се визуализират върху 

LCD дисплея на устройството. В този случай нямаме 

участие на допълнителни смарт устройства. 

3.     Отново във връзка  с критерии за оценка 5.1„Проекти, 

които допринасят за устойчиво и цифрово икономическо 

възстановяване“ бих искал да получа точен и ясен отговор 

дали е допустимо да бъде закупен дрон, който ще се 

използва за наблюдение и охрана на земеделски площи? В 

различни райони с разпокъсана структура на парцелите, 

фермерите имат проблеми и търпят сериозни загуби на 

растениевъдна земеделска продукция вследствие на 

нерегламентирано навлизане в стопанисваните от тях 

площи на едри и дребни преживни животни. При 

положение, че имаш парцели в отделни части на едно 

землище е трудно физически да осигуриш надеждна 

охрана. С внедряването на дрон, стопанина ще има 

възможност от въздуха да наблюдава площите и да реагира 

при необходимост. Бих искал да получа конкретен отговор 

според УО към коя точно точка от Приложение 11 следва 

„Активи, които отговарят на изискванията за 

амортизируеми дълготрайни материални активи 

съгласно Националните стандарти за финансови 

отчети за малки и средни предприятия, чиято 

стойност е равна или превишава по-ниската стойност 

от: 

а) стойностния праг на същественост за дълготрайния 

материален актив, определен в счетоводната политика 

на данъчнозадълженото лице; 

б) седемстотин лева.“ 

2. „Преносим анализатор за РH на почва и измерване на 

температура на почва”, би попаднал в обхвата на 

критерий за оценка №5, ако същия се използва за една 

или няколко от дейностите свързани със: събиране, 

обработка и анализ, отдалечен контрол, управление и 

мониторинг на данни за поливни норми, торови норми, 

състояние на почвата и културите и добиви пряко 

свързани с произвеждания селскостопански продукт. 

Правим уточнение, че оценката за съответствието с 

приоритет № 5 „Проекти, които допринасят за 

устойчиво и цифрово икономическо възстановяване“ се 

определя от оценителната комисия въз основа на 

предоставените документи и информацията за 
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да бъде отнесена подобна инвестиция? 

4.     Ще получи ли точки по критерии за оценка 

5.1„Проекти, които допринасят за устойчиво и цифрово 

икономическо възстановяване“ проект с включена 

инвестция в мобилен агрегат за доене на ДПЖ задвижван с 

електрически мотор? Към момента доенето на животните 

се извършва ръчно. Съгласно точка 1.4.1 от Приложение 11 

доилни съоръжения и др. със сходно предназначение   

получават 15 точки по критерии 5.1. За конкретното 

животновъдно стопанство подобна инвестиция ще е много 

иновативна и полезна. 

5.     Попада ли в обхвата на Приложение 11 към Условията 

за кандидатстване  GPS тракер за следене на ЕПЖ с 

вграден соларен панел? Единичната стойност на едно 

устройство е в рамките на 300-400 лв. Идеята е да се 

закупят от 3 до 5 устройства, като общата сума на 

поръчката ще е над 700 лв. Ще се счита ли за ДМА при 

положение, че единичната стойност на актива е под 700 лв, 

а общата стойност на поръчката на тракер-ите е над 700 лв? 

6.     Счита ли се за инвестиция попадаща в обхвата на 

Приложение 11, към Условията за кандидатстване 

закупуване само на специализиран онлайн софтуер свързан 

с планиране и отчитане на дейности свързани с отглеждане 

на животни? За хардуер ще се използва устройство 

(смартфон или таблет) притежание на фермера?  Самото 

приложение работи на база годишен абонамент, който е на 

съответните инвестиции и дейности включени в 

проектното предложение. 

3. „Дрон“ попада в обхвата на Приложение № 11 към 

Условията за кандидатстване, като съобразно 

приложимостта му може да го отнесете към т. 1.3.1 или 

т. 1.4.1. 

Обръщаме Ви внимание, че в т. 9 от раздел 22.2 

„Методика за оценка на проектните предложения“ от 

Условията за кандидатстване е посочен подхода за 

оценка по критерий №5. 

4. „Мобилен агрегат за доене“ би попаднал  в обхвата 

на т. 1.4.1. от Приложение № 11 към Условията за 

кандидатстване, в случай че същия има характер на  

системи за автоматизирано/роботизирано доене или 

доилни съоръжения. 

Обръщаме Ви внимание, че в т. 9 от раздел 22.2 

„Методика за оценка на проектните предложения“ от 

Условията за кандидатстване е посочен подхода за 

оценка по критерий №5. 

5. „GPS тракер за следене на ЕПЖ“ попада в обхвата на 

т. 1.3.1. от Приложение № 11 към Условията за 

кандидатстване. 

Обръщаме Ви внимание, че в т. 9 от раздел 22.2 
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стойност над 700 лв? В тази връзка закупуване на софтуер 

на база годишен абонамент счита ли се за ДМА /това 

дефакто се явява ДНМА – дълготраен нематериален актив/, 

което може да бъде отчетено по мярката? 

7.     Счита ли се за инвестиция попадаща в обхвата на 

Приложение 11, към Условията за кандидатстване 

инвестиция във видеонаблюдение? Към момента на 

кандидатстване стопанството се състои от два или повече 

имота. Предвидено е един от имотите (в случая с 

оранжерии)  да бъде оборудван със система за 

видеонаблюдение. Системата ще е свързана със смартфона 

на фермера и ще излъчва картина в реално време. Към нея 

ще бъде монтирано и записващо устройство. Целта е да се 

предотвратят кражби в стопанството, каквито е имало 

регистрирани в миналото. Бихте ли дали ясни и точни 

насоки, ако видеонаблюдението е допустима инвестиция  

за растениевъдни стопанства към коя точка от Приложение 

11 следва да бъде отнесено? 

  

Молбата ми към уважаемият управляващ орган е за точни, 

ясни и навременни отговори, които да са от помощ на 

земеделските стопани. 

  

С уважение, 

С******** И***** 

 

„Методика за оценка на проектните предложения“ от 

Условията за кандидатстване е посочен подхода за 

оценка по критерий №5, като инвестициите следва да 

отговарят на условието на т.  4 „Дълготрайни 

материални активи“ от Дефинициите от УК. 

6.Виж отговор на въпрос №8 от Запитване №5 от 

17.12.2021 г.: „Във връзка с конкретното запитване, 

правим уточнение, че по критерий за оценка №5 се 

предоставят точки за придобиване на дълготрайни 

материални активи, посочени в Приложение №11. В 

тази връзка и предвид минималното изискване по 

критерия за оценка, закупуването само на софтуер не 

попада в обхвата на критерий за оценка №5, като за да 

попадне в неговия обхват, следва да бъде в комбинация с 

дълготраен материали актив, посочен в Приложение № 

11 от УК“. 

7. Виж отговор на въпрос №10 от запитване №5 от 

17.12.2021 г.: „10. „Системи за видео наблюдение“ 

попадат в обхвата на т. 1.4.1. от Приложение № 11 

към Условията за кандидатстване. Обръщаме Ви 

внимание, че в т. 9 от раздел 22.2 „Методика за оценка 

на проектните предложения“ от Условията за 

кандидатстване е посочен подхода за оценка по 
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критерий №5.“. 

 

 

Запитване № 

21, 

17.01.2022 г. 

Уважаеми Госпожи/ Господа, 

 

Имам следните въпроси във връзка с кандидатстване с 

проект по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-6.012 по 

подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки 

стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ от Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 г.: 

1. В действащото към момента земеделско стопанство са 

насадени трайни насаждения – овощни дръвчета от 

различен вид (семкови, костилкови, черупкови ...). Същите 

са разположени в различни зони на имота, а не в 

структурирана овощна градина с площ, която може се 

измери. Количеството на овощните дръвчета е над 40 броя. 

В Приложение № 4 към Условията за кандидатстване 

„Минимален брой на растенията на единица площ“ са 

посочени „Брой растения на декар по технология на 

отглеждане“ и „Минимален праг на гъстота на растенията 

на декар“. ВЪПРОСЪТ ми е - Допустимо ли е да определя 

еквивалентната площ като разделя съответния брой 

дръвчета на съответното число, определящо броя на 

растения на декар и коя стойност трябва да поставя в 

знаменател“ – технологичния брой или минималния праг?; 

Зададените въпроси съдържат елементи, които са обект 

на оценка от оценителната комисия, която ще разполага 

с цялата необходима информация по проектното 

предложение. 

Обръщаме внимание, че в Приложение № 4 от УК е 

посочен броя растения на декар по технология на 

отглеждане и минимален праг на гъстота на растения на 

декар, като съгласно т. 6 от Раздел 21.1 „Оценка на 

административно съответствие  и  допустимост“,  

оценителната  комисия може да изиска допълнителни 

пояснения и документи. 
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2. Тъй като дръвчетата са засаждани последователно в 

годините не е известен вида на подложката, а част от тях са 

разсадени издънки на типични за района стари сортове. 

ВЪПРОСЪТ ми е – Коя стойност от таблицата в 

Приложение № 4 трябва да се вземе при горните 

изчисления? 

Предварително благодаря за отговора! 

Запитване № 

22, 

19.01.2022 г. 

Регистрирана съм като земеделски производител и имам 

намерение да кандидатствам по настоящата процедура по 

м. 6.3! 

Съпругът ми, също е земеделски стопанин, със собствено 

стопанство и е получил финансиране по 6.3!  

    Въпрос 1:  Попадаме ли в хипотезата на Раздел 11.1 

Критерии за допустимост на кандидатите: 

Т. 2.2. - имат икономически размер на стопанството, 

измерен в стандартен производствен обем (СПО) в 

границите между левовата равностойност на 2000 евро и 

7999 евро включително. 

Т. 9. Не се счита за изпълнено условието по т. 2.2, когато: 

9.1. съпругът/съпругата на кандидата физическо лице, на 

собственика/собствениците на капитала на юридическото 

лице или на собственика на предприятието на ЕТ, на член 

на кооперацията има отделно земеделско стопанство, 

включително като собственик на ЕТ или ЕООД/ООД и/или 

като притежател на мажоритарен дял в юридическо лице, и 

общият сбор на икономическия размер на земеделските 

Съгласно представената информация във Вашия въпрос 

и като се вземе предвид т. 10 от Раздел 11.2 „Критерии 

за недопустимост на кандидатите“ от УК,  Вие не 

отговаряте на критериите за допустимост за кандидатите  

по настоящата процедура.  
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стопанства надвишава 7999 евро СПО. Общият сбор се 

изчислява на база, равна правопропорционално на 

процентите собственост/дялове от юридическото лице; 

Въпрос 2:  Означава ли това, че съм недопустим кандидат 

според горе изложеното? 

 

Благодаря! 

Запитване № 

23, 

19.01.2022 г. 

Уважаеми Дами/Господа, 

Правилно ли разбирам, че във връзка с критерий за оценка 

4. "Проекти свързани с производството на биологично 

сертифицирани селскостопански продукти", за разлика от 

приема през 2018 г., вече не се дават точки за проекти, 

подадени от кандидати, чиито стопанства са в процес на 

преход към биологично производство? 

Във връзка с поставения въпрос, следва да имате 

предвид, че приоритет по критерий за оценка №4 

получават само проекти свързани с производството на 

биологично сертифицирани селскостопански продукти. 

Обръщаме Ви внимание, че в т. 7 и т. 8 от раздел 22.2 

„Методика за оценка на проектните предложения“ от 

Условията за кандидатстване е посочен подхода за 

оценка по критерий №4, като кандидатите представят и 

документи по т. 1 от Раздел 24 „Списък на 

документите, които се подават на етап 

кандидатстване“, ІІ. „Допълнителни документи, 

доказващи съответствие с приоритет по критериите 

за оценка /в случай, че е приложимо/)“. 

 

Запитване № 

24, 

19.01.2022 г. 

Във връзка с Процедура чрез подбор BG06RDNP001-6.012 

по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки 

стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 

1. „Навигационна система“ попада в обхвата на т. 1.3.2 

от Приложение № 11 към Условията за кандидатстване, 

където са посочени цифрови устройства и оборудване за 
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предприятия“ от Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 г., задавам няколко въпроса: 

1. Към момента в стопанството ми се отглеждат площи с 

маслодайна роза в размер допустим за участие по мярката. 

Поддържат се и площи под угар. Планирано е част от 

угарите  да бъдат засадени поетапно с маслодайна роза . 

Останалата част ще се поддържа под угар с посредством 

няколко обработки през годината. В тази връзка бих искал 

да попитам дали в обхвата на Приложение 11 от Условията 

за кандидатстване попада инвестиция в навигационна 

система която ще бъде прикачена към  трактор който е моя 

собственост? Чрез тази система при обработка на площите 

с рози и площитe под угар ще се изключи възможността за 

грешка свързана с пропуски и презастъпване на обработени 

площи.  С навигацията ще може да се следи и пръскането с 

хербициди и други ПРЗ? Коректно ли ще е навигацията да 

бъде отнесена към точка 1.4.4 от приложение 11? 

2. Допълнително се интересувам  дали в обхвата на 

Приложение 11 попада и закупуване на ръчно GPS с което 

ще може да се трасират наличните към момента площи в 

стопанството? Ако отговора е положителен, към коя точка  

от Приложение 11 трябва да се отнесе? 

3. Попада ли в обхвата на Приложение 11 точка 1.4.4  

навесна Х-образна дискова брана за обработка на 

междуредията при отглеждане на трайни насаждения и 

етерично-маслени култури?  

внедряване в различни видове земеделска техника, които 

подобряват процеса по отглеждане на селскостопанските 

култури и намаляват обема на използваните торове, 

препарати и други ресурси използвани в производството 

Обръщаме Ви внимание, че в т. 9 от раздел 22.2 

„Методика. за оценка на проектните предложения“ от 

Условията за кандидатстване е посочен подхода за 

оценка по критерий №5. 

2. От зададения въпрос не е ясна приложимостта на 

посоченото във Вашето запитване „ръчно GPS“, за да 

бъде предоставен конкретен отговор на поставения 

въпрос. 

3. Във връзка с описаната от Вас информация, 

посочения актив„Х-образна дискова брана“ не попада в 

обхвата на Приложение № 11 към Условията за 

кандидатстване. 

Обръщаме внимание, че в обхвата на Приложение №11 

попадат брани за частична обработка на почвата , които 

имат характер  на сменяема прикачна техника и се 

използват за селскостопанско производство чрез 

принципите за ефективно консервационно земеделие. 

4. От зададения въпрос не е ясна приложимостта на 

предвиденото за закупуване „led осветление“, за да 
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                4. Попада ли в обхвата на Приложение 11 към УК 

инвестиция в led осветление за оранжерия? Стопанството 

се състои от няколко на брои полиетиленови оранжерии. 

Желанието ни е да оборудваме една от тях с led осветление 

подходящо за оранжерийно пр-во? Към самото осветление 

ще има таймер със зададени параметри по отношение на 

времето необходимо за осветление и времето за включване 

на самото осветление. 

  

Бихте ли ни насочили към коя конкретна точка  от 

Приложение 11 може да бъде записана подобна 

инвестиция? 

НАДЯВАМ СЕ НА КОНКРЕТНИ ОТГОВОРИ 

ОТГОВОРИ ОТ ВАША СТРАНА! 

С УВАЖЕНИЕ, 

С**** 

бъде предоставен конкретен отговор на поставения 

въпрос. Правим  уточнение,  че  оценката  за  

съответствието  с  приоритет  № 5 „Проекти,   които   

допринасят   за устойчиво  и  цифрово  икономическо  

възстановяване“ се определя  от  оценителната  

комисия  въз  основа  на предоставените   документи   и   

информацията   за съответните  инвестиции  и  

дейности  включени  в проектното предложение. 

 

 

Запитване № 

25, 

20.01.2022 г. 

Във връзка с Процедура чрез подбор BG06RDNP001-6.012 

по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки 

стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ от Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 г., бих желал да получа отговор на  

няколко въпроса свързани с инвестиции в иновации: 

1.       Ще се признае ли като инвестиция в иновация 

попадаща в Приложение 11 точка 1.4.1 закупуване на 

комплект електропастир със соларен енергизатор? 

2.       Ще се признае ли като инвестиция попадаща в 

1. Виж отговор на въпрос 9 от Запитване №5 от 

17.12.2021г.: „Електропастир“ попада в  обхвата  на т.  

1.4.1.  от Приложение  №  11 към  Условията  за  

кандидатстване, където са посочени системи за 

идентификация, системи  за управление и наблюдение 

на стадото или пчелина.  

Обръщаме  Ви  внимание,че  в  т.9 от  раздел  22.2 

„Методика  за  оценка  на  проектните предложения“ 

от Условията  за  кандидатстване е  посочен  подхода  
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Приложение 11 закупуване на охлаждащ вентилатор за 

нуждите на ферма отглеждаща малък брой овце и крави за 

месо?  Вентилатора ще бъде свързан към 

електропреносната мрежа. 

Моля за отговор, за да преминем към подготовка на 

проектната документация. 

за оценка по критерий №5“. 

 

 

2. От зададения въпрос не е ясна приложимостта на 

предвидената за закупуване „Охлаждащ вентилатор“, 

за да бъде предоставен конкретен отговор на поставения 

въпрос, като правим уточнение, че същия  не попада в 

обхвата на Приложение № 11 от УК.  

Запитване № 

26, 

20.01.2022 г. 

 Здравейте, ще кандидатствам по мярка 6.3 с пчелни 

кошери. Интересува ме кое от следните изброени активи 

ако реализирам ще се счете за нужната иновативна 

инвестиция, която ще ми донесе допълнителни точки: 

разпечатваща машина, шнек за восъчни разпечатки, 

машина за крем мед, машина за бъркане на захарен сироп, 

сушилня за прашец или дрон? 

Благодаря предварително. 

 

Виж отговор на Запитване №8 от 20.12.2021 г.: 

„Центрофуга    пълен    автомат“ и „разпечатваща 

машина“ биха попаднали в обхвата на критерий за 

оценка №5,  ако  същите  представляват  

автоматизирани  и/или роботизирани  системи,  

използвани  в  отделните  фази  по отглеждане на 

пчелни семейства. 

Правим  уточнение,  че  оценката  за  съответствието  

с приоритет  № 5 „Проекти,   които   допринасят   за 

устойчиво  и  цифрово  икономическо  възстановяване“  

се определя  от  оценителната  комисия  въз  основа  на  

предоставените   документи   и   информацията   за 

съответните  инвестиции  и  дейности  включени  в 

проектното предложение. 

По отношение на последният Ви въпрос, следва да 
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имате предвид,  че  включването  на  инвестиции  в  

проектното предложение  зависи  от  намеренията,  

възможностите и планираното развитие на 

земеделското стопанство“. 

По отношение на „шнек за восъчни разпечатки“, 

„машина за крем мед“, „машина за бъркане на захарен 

сироп“ и „сушилня за прашец“, същите биха попаднали 

в обхвата на  критерий за оценка №5, ако представляват 

автоматизирани и/или роботизирани системи, 

използвани в отделните фази по отглеждане на пчелни 

семейства. 

Обръщаме  Ви  внимание, че  в  т.9 от  раздел  22.2 

„Методика  за  оценка  на  проектните предложения“ 

от Условията  за  кандидатстване е  посочен  подхода  за 

оценка по критерий №5, като инвестициите следва да 

отговарят на условието на т. 4 „Дълготрайни 

материални активи“ от Дефинициите от УК. 

В контекста на Вашия въпрос и информацията включена 

в него не е ясна приложимостта на предвидения за 

закупуване „дрон“, за да бъде предоставен конкретен 

отговор на поставения въпрос, като правим уточнение, 

че същия  попада в обхвата на  Приложение № 11 от УК. 

Оценката за съответствието с приоритет № 5 „Проекти, 
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които допринасят за устойчиво и цифрово 

икономическо възстановяване“ се определя от 

оценителната комисия въз основа на предоставените 

документи и информацията за съответните инвестиции и 

дейности включени в проектното предложение. 

 

Запитване № 

27, 

20.01.2022 г. 

Уважаеми Госпожи/ Господа, 

Имам следните въпроси във връзка с кандидатстване с 

проект по Процедура чрез подбор BG06RDNP001-6.012 по 

подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки 

стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ от Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 г.: 

1. В действащото към момента земеделско стопанство са 

насадени трайни насаждения – овощни дръвчета от 

различен вид (семкови, костилкови, черупкови ...). Същите 

са разположени в различни зони на имота, а не в 

структурирана овощна градина с площ, която може се 

измери. Количеството на овощните дръвчета е над 40 броя. 

В Приложение № 4 към Условията за кандидатстване 

„Минимален брой на растенията на единица площ“ са 

посочени „Брой растения на декар по технология на 

отглеждане“ и „Минимален праг на гъстота на растенията 

на декар“. ВЪПРОСЪТ ми е - Допустимо ли е да определя 

еквивалентната площ като разделя съответния брой 

Виж отговор на Запитване № 21 от 17.01.2022 г.: 

„Зададените въпроси съдържат елементи, които са 

обект на оценка от оценителната комисия, която ще 

разполага с цялата необходима информация по 

проектното предложение. 

Обръщаме внимание, че в Приложение № 4 от УК е 

посочен броя растения на декар по технология на 

отглеждане и минимален праг на гъстота на растения 

на декар, като съгласно т. 6 от Раздел 21.1 „Оценка на 

административно съответствие  и  допустимост“,  

оценителната  комисия може да изиска допълнителни 

пояснения и документи“. 
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дръвчета на съответното число, определящо броя на 

растения на декар и коя стойност трябва да поставя в 

знаменател“ – технологичния брой или минималния праг?; 

2. Тъй като дръвчетата са засаждани последователно в 

годините не е известен вида на подложката, а част от тях са 

разсадени издънки на типични за района стари сортове. 

ВЪПРОСЪТ ми е – Коя стойност от таблицата в 

Приложение № 4 трябва да се вземе при горните 

изчисления? 

Предварително благодаря за отговора! 

С уважение: 

Е*** П***** 

 

 

Запитване № 

28, 

21.01.2022 г. 

Здравейте,  

на 07.01.2022г. съм задала въпроси за разяснение относно 

процедура по мярка 6.3 

 

Моля за Вашето съдействие и експертно мнение!  

Надявам се на своевременен отговор! 

Здравейте, 

 

Във връзка с обявената процедура Ви моля за Вашето 

експертно мнение относно: 

 

Кандидат по процедурата е физическо лице- земеделски 

Виж отговор на Запитване №12 от 07.01.2022 г.: „1. Към 

момента на подаване на проектното предложение няма 

изрично изискване свързано с посочване на начина на 

трайно ползване на съответния имот. 

От друга страна обръщаме внимание на т. 1 от 

подраздел „Специфични документи“ от  Раздел 4 

„Списък с документи, които се прилагат към искане за 

второ плащане“ от Условията за изпълнение: 

„Документ за собственост на земя и/или земеделска 

земя и/или вписан в службата по вписванията към 

съответния районен съд договор за наем, и/или вписан в 

службата по вписванията към съответния районен съд 
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производител, който отглежда пчелни семейства, трайни 

насаждения и малко градински зеленчуци. 

1. Земеделски производител, който желае да 

кандидатства по програмата, отглежда трайни насаждения- 

сливи. НТП на имота е нива. Необходимо ли е преди 

кандидатстване НТП-то на имота да бъде сменен от "Нива" 

на "Овощна градина"; 

2. При кандидатстване необходимо ли е да се приложи 

Опис на животните в случай на отглеждане на пчелни 

семейства? 

3. Имота, с насадени трайни насаждения- сливи  по 

скица е с площ - 12,5 дка, но при чертане по Директно 

подпомагане за 2021г. са очертани 11,00 дка. За 

изчисляване на СПО по проекта коя от двете площи е 

редно да се заяви? 

4. Кандидатът отглежда пипер на открито. 

Необходимо ли е при изготвяне на бизнес плана да се заяви 

сейтбооборот ? 

5.  Включва ли се в приложение № 11 система за видео 

наблюдение пчелина, с цел опазване от кражби?   

 

Благодаря предварително,  

В. К*******! 

 

и регистриран в съответната общинска служба по 

земеделие договор за аренда със срок на действие, 

покриващ периода от пет години, считано от датата 

на сключване на административния договор за 

предоставяне на финансова помощ,  придружени от 

актуална скица и коректно отразен начин на трайно 

ползване. (Изисква се за земята в стопанството, чийто 

размер се взема предвид при определяне на 

икономическия размер на стопанството към датата на 

подаване на искането за плащане и който следва да се 

поддържа до изтичане на 5 години от датата на 

сключване на административния договор, за която 

такива не са предоставени при подаване на проектното 

предложение и/или са настъпили промени след издаване 

на заповедта за одобрение). Изискването за 

регистрирано правно основание за ползване в 

общинската служба по земеделие не се отнася за 

имотите, попадащи в границите на урбанизирани 

територии, както и за имот/и, върху които са 

разположени животновъден/ни обекти и на тях не се 

отглеждат култури, които участват при формиране 

на СПО. Представя се във формат "pdf" или "jpg“. 

 

2. Съгласно Раздел 24 „Списък на документите, които 

се подават на етап кандидатстване“ от УК, не е 

необходимо предоставяне на опис на животните от 
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официалния ветеринарен лекар.  

3. Зададеният въпрос съдържа елементи, които са 

обект на оценка от оценителната комисия, която ще 

разполага с цялата необходима информация по 

проектното предложение, като при възникване на 

неясноти комисията може да изиска представяне на 

допълнителна информация. 

В контекста на Вашия въпрос, следва да имате предвид 

т. 15 и т. 16 от Раздел 11.1 „Критерий за допустимост 

на кандидатите“ от УК. 

4. Поставеният от Вас въпрос е неясен. Обръщаме 

внимание че при попълване на Приложение № 3 от УК, 

следва да се придържате към инструкциите под 

съответните таблици. 

 

5. Виж отговор на въпрос 10 от запитване № 5 от 

17.12.2021 г.: „10. „Системи за видео наблюдение“ 

попадат в обхвата на т. 1.4.1. от Приложение № 11 

към Условията за кандидатстване. Обръщаме Ви 

внимание, че в т. 9 от раздел 22.2 „Методика за оценка 

на проектните предложения“ от Условията за 

кандидатстване е посочен подхода за оценка по 

критерий №5“. 

 

Запитване № 

29, 

Здравейте! Имам следния въпрос: относно подмярка 6.3., 

имам регистриран пчелин, който се намира на имот, който 

В контекста на Вашия въпрос, правим уточнение, че 

съгласно условията разписани в настоящата процедура в 
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25.01.2022 г. не е моя собственост.  Образецът на договора е в 

прикачения файл. Въпросът ми е дали договорът в този си 

вид е валиден при кандидатстване по упоменатата мярка. С 

уточнението. че същият ще бъде нотариално заверен и 

сключен за срок от 5 години.  

С уважение: Е. Ш****** 

 

 

случай, че кандидата не е собственик на земята са 

предвидени представяне на: договор за наем, 

(включително ако е вписан в службата по вписванията 

към съответния районен съд) и/или копие от вписан в 

службата по вписванията към съответния районен съд и 

регистриран в съответната общинска служба на МЗХГ 

договор за аренда.   

Запитване № Здравейте,  
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30, 

27.01.2022 г. 

Във връзка с подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието 

на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ от Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 г., любезно моля за отговор на следните 

въпроси: 

- може ли да се кандидатства ако земеделския 

производител се регистрира тази година и СПО на 

стопанството към момента на кандидатстване няма 

производство, но е заложено намерение за такова, 

Земеделския стопанин към момента на кандидатстване 

няма навършени 40 години 

- има ли минимален размер за размера на земята, която е с 

намерение за обработка 

- може ли да се кандидатства, ако намеренията за СПО за 

първата година са под 2000евро, но е заложен разстеж с 

мин. 2000евро до 5 години  

- може ли да се кандидатства, ако ще се обработва земя, 

която е 50% идеални части собствена придобита от 

наследство 

- може ли в бизнес плана да се заложи за финансиране 

закупуване на останалите 50%идеални части с идеята те 

също да бъдат обработени и по този начин да се увеличи 

СПО на стопанството 

- коя от двете мерки 6,3 Стартова помощ за развитие на 

малки стопанства или 6,1 Стартова помощ за млади 

зем.стопани е по-подходяща за кандидатстване при 

Във връзка с поставените от Вас въпроси, следва да 

имате предвид, че съгласно т. 2 от Раздел 11.1 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ от 

Условията за кандидатстване, към датата на подаване на 

проектното предложение кандидатите трябва да: 

„2.1. са регистрирани 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.); 

2.2. имат икономически размер на стопанството, 

измерен в стандартен производствен обем (СПО) в 

границите между левовата равностойност на 2000 

евро и 7999 евро включително. 

2.3. са собственици и/или ползватели на цялата налична 

в земеделското стопанство земя;“. 

Обръщаме внимание и на т. 3 от Раздел 11.1 „Критерии 

за допустимост на кандидатите“ от УК: „Когато 

икономическият размер на стопанството по т. 2.2 се 

доказва с намерения за засаждане/засяване на 

земеделски култури през текущата, спрямо 

кандидатстването, стопанска година, в таблица №1Б 

„Предстоящи за засяване/засаждане култури през 

текущата към датата на кандидатстване стопанска 

година“ от бизнес плана (Приложение №3) 

задължително се посочват сроковете, в които ще се 

извърши засаждането/засяването на земеделските 
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фактите по-горе 

Предварително благодаря за съдействието. 

 

Поздрави, 

Д***** Ц******* 

гр. Разград 

Моб. 08******** 

култури. При изчисляване на икономическия размер на 

стопанството през текущата стопанска година не се 

допуска включване на животни с намерение за 

придобиване, включване на трайни насаждения с 

намерение за засаждане с вкоренен по картонажен 

метод материал, както и включване на ягоди с 

намерение за засаждане“. Както и на т. 3.1 от Раздел 

13.1 „Дейности, допустими за финансиране“, според 

която бизнес планът трябва да доказва 

жизнеспособността на земеделското стопанство за 

максимален срок от 5 години и: „увеличаване на 

икономическия размер на стопанството спрямо 

първоначалния размер най-малко с левовата 

равностойност на 2000 евро, измерен в СПО, най-късно 

до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата 

на период за проверка на неговото изпълнение“. 

Правим уточнението, че закупуването на земеделска 

земя не е ограничено във връзка с постигане на целите 

на подмярката. 

В заключение, следва да имате предвид, че разяснения 

се дават само в контекста на настоящата процедура, като 

пълният пакет документи по процедурата № 

BG06RDNP001-6.011 за подбор на проектни 

предложения по подмярка 6.1 “Стартова  помощ за  

млади  земеделски стопани” от мярка 6 “Развитие на 

стопанства и предприятия” от Програмата за развитие на 
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селските райони за периода 2014 - 2020 г., (Условията за 

кандидатстване,Условията за изпълнение и 

приложенията към тях) е публикуван на следния  

интернет адреса: 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7e1e0

5c9-05c2-4058-9a48-f27556e64486  

 

 

Запитване № 

31, 

27.01.2022 г. 

Добър ден, 

  

Земеделски производител съм от гр. Севлиево. Занимавам 

се с пчеларство и овощарство. 

Мисля да кандидатствам по мярка 6.3, прием 2022 г., и 

имам въпрос по проекта. 

Искам да заложа в проекта инвестиция в поливна техника, 

става въпрос за бензинова помпа и пясъчен филтър, които 

ще закупя от специализиран магазин. 

Въпросът ми е следния: Ще ми бъде ли призната 

инвестицията като такава при закупуването на техниката от 

произволен магазин с избрани от мен параметри? 

  

Предварително благодаря за съдействието! 

ЗП Н****** К***** – Х*******, тел.:08******** 

Във връзка с поставения от Вас въпрос, следва да имате 

предвид, че в условията за кандидатстване няма изрично 

изискване, свързано с параметрите или търговския 

обект, респективно изпълнител/доставчик от който ще 

бъдат закупени активите свързани с изпълнение на 

проектното предложение.  

 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7e1e05c9-05c2-4058-9a48-f27556e64486
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7e1e05c9-05c2-4058-9a48-f27556e64486
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Запитване № 

32, 

28.01.2022 г. 

Здравейте, моля да разясните по какъв начин ще се 

пресмята площ и съответно СПО, на стопанство, 

отглеждащо култури по метода "аквапоника"? По този 

метод културите се отглеждат на рафтове, в затворено 

помещение с контролиран климат.  

 

Благодаря предварително за съдействието! 

 

Поздрави, 

М***** Н******* 

"Фердикс консултантска компания" ЕООД 

гр. София 

Във връзка с поставения от Вас въпрос, следва да имате 

предвид, че в зависимост от културата, която отглеждате 

и начинът на отглеждане, следва да се запознаете със 

инструкциите към таблица за изчисление на 

икономическия размер на земеделските стопанства, 

съгласно Приложение № 5 от УК, където са посочени 

към кой код се отнасят културите, съгласно начинът на 

отглеждането им. 

 

Запитване № 

33, 

30.01.2022 г. 

Здравейте, във връзка с желание за участие по мярка 6.3 , 

бих искал да получа отговор по два въпроса .  

1.Има ли специални изисквания към пръскачки за прецизно 

пръскане на препарати от растителна защита, упоменати в 

Приложение 11 ?  

2.Възможно ли е активи, отговарящи на изискванията в 

Приложение 11, да се закупят втора употреба?  

 

Благодаря! 

1. Във връзка с поставения от Вас  въпрос, следва да 

имате предвид,  че    в  Условията за  кандидатстване  не  

са  включени допълнителни специфични  изисквания  по 

отношение  на цитираните от Вас активи. Информацията  

за различните видове активи е посочена в цитираното от 

Вас Приложение № 11 и в Раздел 22.2 „Методика за 

оценка на проектните предложения“ от УК. 

2. Във връзка с поставения от Вас  въпрос, следва да 

имате предвид,  че    в  Условията за  кандидатстване  

няма изрична  забрана за закупуване на активи втора 

употреба. 
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Запитване № 

34, 

01.02.2022 г. 

Здравейте във връзка с Процедура чрез подбор 

BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за 

развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на 

стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г., имам следните въпроси: 

1.       Попада ли в обхвата на Приложение 11 инвестиция в 

автоматична сеялка за картофи? 

2.       Попада ли в обхвата на Приложение 11 инвестиция в 

надробител за клони който ще бъде прикачен към трактор? 

3.       Попада ли в обхвата на Приложение 11 инвестиция в 

разсадопосадъчна машина за зеленчуци? 

Въпросите са вследствие на текста в точка 1.4.4 от 

Приложение 11 „Списък на инвестиционни разходи, 

допринасящи към изпълнение на целите на Инструмента 

NGEU“, а именно, Инвестиции в  сменяема прикачна 

техника, които се използват за селскостопанско 

производство чрез принципите за ефективно 

консервационно земеделие – култиватори и брани за 

частични обработки на почвата, сеялки за директна и 

прецизна сеитба и др. съпътстващи функции, торовнасящи 

машини за прецизно торене; пръскачки за прецизно 

внасяне на торове, стрипер хедери. Сеялки за директна 

сеитба, дигитализирани сеялки за прeцизна сеитба, 

сменяеми, прикачни пръскачки и торовнасящи машини за 

прeцизно торене и пръскане,  адаптери, приспособления и 

стрипер хедери и други машини спомагащи за внедряване 

1. От представената информация във Вашето запитване 

„Автоматична сеялка за картофи“ не попада в обхвата 

на Приложение № 11 към Условията за кандидатстване.  

2. „Надробител за клони“ не попада в обхвата 

Приложение № 11 към Условията за кандидатстване. 

3. От представената информация във Вашето запитване 

„Разсадопосадъчна машина за зеленчуци“ не попада в 

обхвата на Приложение № 11 към Условията за 

кандидатстване. 
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на иновации и иновативни технологии, опазващи 

компонентите на околната среда, в това число и чрез 

цифровизация и автоматизация. 

  

Моля за отговор с Да или Не! 

Поздрави 

 

Запитване № 

35, 

01.02.2022 г. 

Здравейте искам да попитам: 

1.Попада ли в обхвата на Приложение № 11 към Условията 

за кандидатстване овощарски култиватор 

/чизел,предълбочител/ и има ли значение кое от 3- те 

наименования се използва? 

2..Попада ли в обхвата на Приложение № 11 към 

Условията за кандидатстване овощарска акомулаторна 

ножица? 

3..Попада ли в обхвата на Приложение № 11 към 

Условията за кандидатстване дрон който ще служи за  

наблюдение на земеделското стопанство, което освен за 

наблюдение ще се използва и за охрана на отглежданите 

култури? 

БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!! 

1. „Овощарски култиватор /чизел,предълбочител/“ не 

попада в Приложение № 11 към Условията за 

кандидатстване. 

2. „Овощарска акумулаторна ножица“ не попада в 

обхвата на Приложение № 11 към Условията за 

кандидатстване. 

3. Виж отговор на въпрос 3 от Запитване № 20 от 

16.01.2022 г.: „Дрон“ попада в обхвата на Приложение 

№ 11 към Условията за кандидатстване, като 

съобразно приложимостта му може да го отнесете 

към т. 1.3.1 или т. 1.4.1“. 

  

Запитване № 

36, 

02.02.2022 г. 

Попадат ли в обхвата на Приложение № 11 към Условия за 

кандидатстване следните активи: 

1.Електропастир, с който ще се огради овщна градина с цел 

Виж отговор на въпрос 9 от запитване №5 от 17.12.2021 

г.: „Електропастир“ попада в  обхвата  на  т.  1.4.1.  

от  Приложение  №11 към  Условията  за  



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА 

ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 

BG06RDNP001-6.012 ПО ПОДМЯРКА 6.3 "СТАРТОВА ПОМОЩ 

ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА" ОТ МЯРКА 6 

"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ" ОТ ПРСР 

2014-2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

63 
 

да се предпази от повреди, които нанасят дивите животни. 

Градината се намира в планинско землище и е заобиколена 

от гори и естествени ливади; 

 

кандидатстване, където са посочени системи за 

идентификация, системи за управление и наблюдение на 

стадото или пчелина.  

Обръщаме  Ви  внимание, че  в  т. 9 от  раздел  22.2 

„Методика  за  оценка  на  проектните предложения“ 

от  Условията  за  кандидатстване е  посочен  подхода  

за оценка по критерий №5“. 

Запитване № 

37, 

02.02.2022 г. 

Въпроси във връзка с приема на проектни предложения по 

процедура за подбор №BG06RDNP001-6.012 по подмярка 

6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ 

от ПРСР 2014-2020 г.: 

Попадат ли в обхвата на Приложение № 11 към Условия за 

кандидатстване следните активи: 

1. Акумулаторна гръбна пръскачка за прецизно 

пръскане - иновативна пръскачка за ефективно пръскане на 

овошки, лозе или зеленчукови градини. Пръскачката за 

препарати е оборудвана с оловен акумулатор с гел и 

мембрана с престотат , която създава ефективно налягане. 

Работния режим при пълно заредена батерия има 

продължителност около 6 часа. Пръскачката е 

предназначена за работа в малки и средни обработавеми 

градини; 

 

 

 

 

1. „Акумулаторна гръбна пръскачка“ не попада в 

обхвата на Приложение № 11 от УК.  

Запитване № Въпроси във връзка с приема на проектни предложения по „Акумулаторна телескопична кастрачка“ не попада в 
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38, 

02.02.2022 г. 

процедура за подбор №BG06RDNP001-6.012 по подмярка 

6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ 

от ПРСР 2014-2020 г.: 

Попадат ли в обхвата на Приложение № 11 към Условия за 

кандидатстване следните активи: 

1. Акумулаторна телескопична кастрачка, двигателят 

на която се управлява от иновативна електронна система. 

Иновативната електронна система, която управлява 

двигателя, усеща натоварването на инструмента и регулира 

оборотите на двигателя. Броят на ходовете винаги е 

постоянен, което гарантира максимална производителност 

на рязане. Поддържа ниски нива на вибрации и шум. 

Моторът няма нужда от обслужване, тъй като е безчетков и 

гарантира по-дълга работа и по-дълъг живот. С тази 

инвестиция ще се намали ръчният труд в стопанството 

/резитбите ще се механизират/, ще се намалят разходите за 

външни услуги, т.е. ще се модернизира стопанството и ще 

се намали обема на използваните ресурси; 

 

 

обхвата на Приложение № 11 от УК. 

Запитване № 

39, 

02.02.2022 г. 

Въпроси във връзка с приема на проектни предложения по 

процедура за подбор №BG06RDNP001-6.012 по подмярка 

6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ 

от ПРСР 2014-2020 г.: 

Попадат ли в обхвата на Приложение № 11 към Условия за 

кандидатстване следните активи: 

„Хлорофилметър“ би попаднал в обхвата на 

Приложение №11, ако същия има характер на  системи и 

оборудване /включващи софтуер и/или хардуер/ за 

събиране, обработка и анализ на данни и информация от 

различните фази по отглеждане, производство, 
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1. ХЛОРОФИЛМЕТЪР за измерване на хлорофилa - 

показва колко азот са усвоили растенията до момента и 

колко още е нужен, за да постигнат те максималния си 

добивен потенциал. Т.е. с този уред ще се оптимизира 

торенето на овощните градини; 

 

съхранение и продажба на селскостопански продукти 

/животински и растителни. 

Правим уточнение, че оценката за съответствието с 

приоритет № 5 „Проекти, които допринасят за 

устойчиво и цифрово икономическо възстановяване“ се 

определя от оценителната комисия въз основа на 

предоставените документи и информацията за 

съответните инвестиции и дейности включени в 

проектното предложение. 

Запитване № 

40, 

02.02.2022 г. 

Въпроси във връзка с приема на проектни предложения по 

процедура за подбор №BG06RDNP001-6.012 по подмярка 

6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ 

от ПРСР 2014-2020 г.: 

Попадат ли в обхвата на Приложение № 11 към Условия за 

кандидатстване следните активи: 

1. Метеорологична станция за измерване на 

температура и влажност – ще се преценява нуждата от 

поливане и дали времето е подходящо за извършване на 

растително-защитни пръскания; 

 

„Метеорологична станция за измерване на 

температура и влажност“ попада в обхвата на т. 1.3.1. 

от Приложение № 11 от УК. 

Запитване № 

41, 

02.02.2022 г. 

Здравейте, искам да кандидатствам по откритата 

Процедура чрез подбор BG06RDNP001-6.012 по подмярка 

6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ 

от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от 

1. Виж отговор на въпрос 9 от запитване №5 от 

17.12.2021 г.: „Електропастир“ попада в  обхвата  на  

т.  1.4.1.  от  Приложение  №11 към  Условията  за  

кандидатстване, където са посочени системи за 
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Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. В 

процеса на подготовка на проектното ми предложение 

възникнаха следните въпроси: 

В Приложение № 11 към Условията за кандидатстване и 

по-конкретно в т. 1.4 „Цифровизация и модернизация на 

производствените машини и оборудване, е посочено, че 

може да се извърши инвестиция в електропастири.“ В тази 

връзка въпросът ми е попада ли в обхвата на Приложение 

№ 11 към Условията за кандидатстване инвестиция в 

електропастир за опазване на стопанството ми от  набези 

както на диви животни, така и на множеството домашни 

безстопанствени(пуснати без пастир) животни, който 

навлизат в площите на които аз отглеждам картофи и 

изваждат и унищожават насажденията.  

2. При попълване на Приложение № 3 Бизнес план и 

основна информация_6.3, раздел основна информация, 

раздел XX. ФОРМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА в 

таблица "6. Географско разположение на имотите на 

стопанството: (моля, отбележете ЕКАТТЕ на всяко 

населено място, в чието землище се намират имотите на 

стопанството)" в колона "Населено място и ЕКАТТЕ" има 

стрелка за избор от падащо меню но не излизат населени 

места за избор, а и не се допуска ръчно въвеждането му. В 

тази връзка как да се попълни информация в тази колона? 

 

3. При попълване на Приложение № 3 Бизнес план и 

идентификация, системи за управление и наблюдение на 

стадото или пчелина.  

Обръщаме  Ви  внимание, че  в  т. 9 от  раздел  22.2  

„Методика  за  оценка  на  проектните предложения“ 

от  Условията  за  кандидатстване е  посочен  подхода  

за оценка по критерий №5“. 

 

2,3 и 4. Във връзка с Вашия въпрос, може да следвате 

следните стъпки: 

В лист (sheet) „Основна информация“ в раздел XX 

„Форма за наблюдение и оценка“, в т. 6, 7 и 8 не е 

предоставена възможност за избор от падащото меню. 

За осигуряване на възможност за коректно отбелязване 

на информацията е необходимо при попълване на данни 

в лист „Основна информация“ на Приложение № 3: 

„Бизнес план и основна информация“ да се предприемат 

следните  стъпки: 

1. Маркиране на поле J 198 от т. 6 

„Географско разположение на имотите на 

стопанството“ от раздел XX „Форма за 

наблюдение и оценка“; 

2. Избор на раздел Data (Данни); 
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основна информация_6.3, раздел основна информация, 

раздел XX. ФОРМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА в 

таблица "7. Основно земеделско производство на 

стопанството (Моля, отбележете културата/културите 

и/или видове животни, чиято продукция формира 

основната част от приходите от продажби на растителна 

и/или животинска продукция на стопанството към 

годината на второто (финално) плащане)" в колона "Вид 

култура:" и в колона "Вид животно/птица" има стрелка за 

избор от падащо меню но не излизат култури и животни за 

избор, а и не се допуска ръчно въвеждането им. В тази 

връзка как да се попълни информация в тази колона? 

 

4. При попълване на Приложение № 3 Бизнес план и 

основна информация_6.3, раздел основна информация, 

раздел XX. ФОРМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА в 

таблица "8. Подкрепено  земеделско производство (моля, 

отбележете  културата/културите и/или видове животни, 

чиято продукция считате, че ще формира основната част от 

приходите от продажби на растителна и/или животинска 

продукция на стопанството към годината на завършване на 

проекта)" в колона "Вид култура:" и в колона "Вид 

животно/птица" има стрелка за избор от падащо меню но 

не излизат култури и животни за избор, а и не се допуска 

ръчно въвеждането им. В тази връзка как да се попълни 

информация в тази колона? 

3. Избор на бутон Data Validation 

(Валидиране на данните); 

 

4. Избор на бутон „Clear All“, след това 

бутон „ОК“. 
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С уважение, Б******** В***** 

 

След деактивиране на функцията, ръчно се въвежда 

необходимата информация. Идентичен е подхода и за т. 

7 „Основно земеделско производство на 

стопанството“ и т. 8 „Подкрепено  земеделско 

производство“ от раздел XX „Форма за наблюдение и 

оценка“. 

 

Запитване № 

42, 

02.02.2022 г. 

Здравейте във връзка с Процедура чрез подбор 

BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за 

развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на 

Съгласно инструкциите към таблица за изчисление на  

икономическия  размер  на  земеделските  стопанства 

културата „дюля“, следва да бъде отнесена към код 3179 
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стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. и публикуваните  отговори на 

въпроси от 28.1.2022 г имам следното питане: 

В отговор на въпрос  № 15, свързан с изчисляване 

икономическият размер на стопанства отглеждащи „дюли“ 

сте отговорили цитирам  „Съгласно инструкциите към 

таблица за изчисление на икономическия размер на 

земеделските стопанства, културата „дюля“, следва да бъде 

отнесена към код 3179 „Други овощни насаждения”. 

В  Инструкцията към Приложение № 5 таблица за 

изчисляване на СПО, която е част от утвърдените условия 

за кандидатстване  по Процедура чрез подбор 

BG06RDNP001-6.012  е записано, че културата „дюли“ 

следва да бъде отнесена към  Семкови: ябълки, круши, 

дюли и др; 

В тази връзка бихте ли посочили  в коя точно инструкция 

или приложение за изчисляване на СПО е записано, че 

дюлите следва да бъдат отнесени  към код 3179 „Други 

овощни насаждения”? 

Поздрави 

„Други овощни насаждения”, тъй като както е посочено 

на ред 99 от Работен лист „Таблица СПО“ от 

Приложение № 5 от УК, към код 3074 и 3075 се 

включват само семковите плодове ябълки и круши. 

Запитване № 

43, 

03.02.2022 г. 

Здравейте, 

  Имам намерение да кандидатствам по мярка 6.3, като част 

от стопанството ми ще бъдат сливови насаждения с 

големина 7 дка, които ще бъдат засадени идния месец. 

Спрял съм се на интензивно отглеждане на овошките по 

метода UFO (upright fruiting offshoots), като схемата на 

Зададения въпрос съдържа елементи, които са обект на 

оценка от оценителната комисия, която ще разполага с 

цялата необходима информация по проектното 

предложение. В контекста на поставения от Вас въпрос, 

следва да имате предвид, че  съгласно  т.  6  от  раздел  
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засаждане е 4м. между отделните редове и 2м. между 

фиданките в един и същи ред, по груби сметки това прави 

около 125 бр./дка.  

  Та имам следния въпрос. Избраната от мен схема на 

засаждане ще бъде ли одобрена от ДФЗ? 

 

 

Поздрави,  

К**** А****** 

13.1 „Дейности, допустими за финансиране“ от   

Условията   за  кандидатстване,  бизнес  плана  може  да  

предвижда създаване  на  овощни  видове,  лозя,  

многогодишни етеричномаслени  култури  (в  т.ч.  

маслодайна  роза, лавандула  и  мента),  маточници  и  

разсадници  за  трайни насаждения и декоративни 

култури, като минималният брой на растенията на декар 

не трябва  да  е  под  минималния  праг  на  гъстота  

съгласно  Приложение №4 от УК.  Обръщаме внимание 

на т.7. от Раздел 13.1 „Дейности, допустими за 

финансиране“:  „Разплащателна   агенция   има   право   

в случаите  по  т.  6  от  настоящия  раздел,  както  и  

когато културите не са посочени в приложение №4, да 

изиска от кандидата/бенефициента   допълнително   да   

представи становище   от   дипломиран   агроном,   

удостоверяващо съответствието    на    посочената    в    

бизнес    плана информация   с   обичайните   

агротехнически   практики, съобразени   с   вида   на   

културите,   спецификите   на съответната 

климатична или почвена област. Кандидатът трябва 

да представи и копие на дипломата за завършено висше 

образование на агронома“. 

Запитване № Въпрос:  
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44, 

03.02.2022 г. 

Моля да ми бъде даден отговор на въпроса, представлява 

ли иновация по смисъла на   т.1.3.1 от Приложение 11 „ 

Списък с инвестиционни разходи, допринасящи към 

изпълнение на целите на Инструмента NGEU: 

1. термовизионна сензорна система за наблюдение на 

пчели , която е базирана на множество температурни 

датчици,  вътре е кошера. Тя се поставя върху рамките на 

кошера и  регистрира темепературите вътре, като по този 

начин може да се проследи в реално време, чрез мобилно 

приложение, храненто  движението на пчелите в кошера. 

Тази система позволява на пчеларя да увеличи 

ефективността и да спести до 60% от времето за проверка 

на кошерите. Системата „чувства“ пчелите, като 

проследява пулсациите на пчелното семейство. По този 

начин пчеларят  през зимата ще знае каква е температурата 

в кошерите и кога пчелното кълбо се придвижва хранейки 

се в кошера и ще бъде информиран за това движение, за да 

може да осигури достатъчно медови запаси, в досег до 

зимното кълбо. През пролетта ще може да проследи 

растежа на пчелите и ще може да менажира кошера по най-

добрия начин. Приложението ще алармира при роенето на 

семействата. През лятото, когато е време за урожай и 

подготовка на храната за зимата, пчеларят ще бъде 

уведомен за много характеристики на пчелното семейство , 

включително и развитието на пилото рамка по рамка и 

запасите от мед. През есента пчеларят ще бъде 

 

 

 

 1. „Термовизионна сензорна система за наблюдение на 

пчели“ би попаднала  в  обхвата  на    Приложение № 11,  

ако  същата  има характер на система за управление и 

наблюдение на стадото или пчелина. 
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информиран за оценка на медовите запаси, аларми срещу 

атаки (други пчели, стършели и други насекоми или 

животни). Сенсато също така може да информира, кога 

пчелата майка е прекратила яйцеснасянето и разбира кога 

го е стартирала отново, което също е резултат от храненето 

и наличието на храна в кошера. Освен това системата може 

да каже с точност, на кои рамки се е случило това.  

Имайки цялата тази информация пчеларят може за секунди 

да прецени трябва ли да отваря кошера или не. системата 

спестява от 30% до 60% от времето на пчеларя за преглед 

на кошерите.  

2. Везна предназначена за следене на променящото се 

тегло и температурата на кошера.  

Системата е WEB базирана. 

Данните могат да бъдат разгледани през всяко устройство 

имащо достъп до Интернет (смартфон, лаптоп, настолен 

компютър и др.), без значение от местоположението му.  

Везната се свързва към Интернет чрез ваша Wi-Fi мрежа. 

За отдалечени райони, без наличие на Wi-Fi се изпозлва 

"карта данни" на мобилен оператор. 

Системата поддържа функционалността за известяване на 

потребителя при определени от него критерии.  

Например - изпращане на e-mail при спад в теглото с Х 

килограма. 

Везната се захранва чрез 4 AA батерии. (Толерира 

напрежение от 5.5V до 20V - може да се захрани чрез 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. „Везна“ би попаднала в обхвата на Приложение №11, 

ако същата има характер на системи и оборудване което 

се използва за събиране, обработка и анализ на данни и 

информация от различните фази по отглеждане, 

производство, съхранение и продажба на 

селскостопански продукти /животински и растителни/. 
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12V акумулатор) 

Стандартно, данните от кошера се изпращат на всеки 60 

минути, а записите се съхраняват 1 месец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запитване № 

45, 

04.02.2022 г. 

Въпрос: 

Моля да ми бъде отговорено на следния въпрос:  

Попада ли в обхвата на Приложение 11 „ Списък с 

инвестиционни разходи, допринасящи към изпълнение на 

целите на Инструмента NGEU Тримерна машина (косачка) 

EazyCut 1200-R1150  специално предназначена за 

подрязване, рязане и събиране на лавандула и различни 

билки, подправки и ароматни растения. Стопанството е 

специализирано в отглеждането на бял равнец. 

Едновременно се извършва самото рязане и събиране - 

централно на реда за косене и двустранно на реда когато 

ширините на насажденията са по-големи. Мощен въздушен 

поток издухва изрязаните листа и цветове в специално 

пригодена събирателна торба. Използва се само от двама 

или трима човека, като чрез механизация се намалява броя 

„Тримерна машина (косачка)“ не попада в обхвата на 

Приложение  №11 към  Условията  за  кандидатстване. 
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на заетите при ръчното рязане работници. В стопанството 

към момента няма такава машина и събиразнето на 

продукцията се извършва ръчно. 

Техническите характеристики на машината са следните: 

Двигател: Zenoah G4K174-D - двутактов 

Работен обем: 41 куб.см. 

Мощност: 3.1 к.с./ 8000 оборота 

Обем на резервоара за гориво: 1 л. 

Консумация на гориво: 1.054 л/ч при 8000 оборота 

Материал на ножа: закалена стомана 

Тип на ножа: самозаточващ 

Дръжки: регулируеми 

Дебелина на рязане: до 7 мм в диаметър 

Стъпка на зъбите: 30 мм 

Дължина на рязане: 1210 мм 

Височина на рязане: 135 мм (в центъра на режещата 

ножова част)  

Радиус на кривата: 1150 мм 

Обща дължина: 1500 мм 

Тегло: 13.0 кг 

 

Запитване № 

46, 

04.02.2022 г. 

Здравейте, 

Във връзка процедура чрез подбор на проектни 

предложения № BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 

"Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от 

мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от 

 

Във връзка с поставения от Вас въпрос, следва да имате 

предвид т. 6.1 от Раздел 11.1 „Критерии за допустимост 

на кандидатите“, както и  Раздел 4 „Списък с 

документи, които се прилагат към искане за второ 
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Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 - 2020 г., моля да предоставите разяснения по следния 

нагледен пример(въпрос), тъй като това е изключително 

важно и не става ясно от Насоките за изпълнение дали това 

е допустимо: 

Стопанството се състои от:  

-  Пчелни семейства 50 бр., разположени в имот взет под 

наем за 10 г. или собствен,  СПО на които формират 

минималния икономически размер на стопанството от 2 

000 евро СПО; 

- 10 дка картофи, които ще бъдат отглеждани в имоти с 

едногодишни договори за наем; 

-   5 дка естествени ливади също с едногодишни договори 

за наем.  

Всички имоти са с регистрирано правно основание в 

съответната Общинска служба  по земеделие. 

Увеличението на стопанството се предвижда ще бъде с  

над 30 бр. пчелни семейства, които ще бъдат в имота с 

многогодишен договор. 

Въпросът е следния: Към подаване на заявката за второ 

плащане, картофите с площ от 10 дка  и естествените 

ливади с площ от 5,000 дка , които не влизат в формиране 

на минималния икономически размер на   стопанството от 

2 000 евро СПО към датата на подаване на проектното 

предложение и при увеличението на  СПО на стопанството,  

трябва ли бъдат с многогодишни договори, тъй като в 

плащане“ (специфични документи): „Документ за 

собственост на земя и/или земеделска земя и/или вписан 

в службата по вписванията към съответния районен 

съд договор за наем, и/или вписан в службата по 

вписванията към съответния районен съд и 

регистриран в съответната общинска служба по 

земеделие договор за аренда със срок на действие, 

покриващ периода от пет години, считано от датата 

на сключване на административния договор за 

предоставяне на финансова помощ,  придружени от 

актуална скица и коректно отразен начин на трайно 

ползване. (Изисква се за земята в стопанството, чийто 

размер се взема предвид при определяне на 

икономическия размер на стопанството към датата на 

подаване на искането за плащане и който следва да се 

поддържа до изтичане на 5 години от датата на 

сключване на административния договор, за която 

такива не са предоставени при подаване на проектното 

предложение и/или са настъпили промени след издаване 

на заповедта за одобрение). Изискването за 

регистрирано правно основание за ползване в 

общинската служба по земеделие не се отнася за 

имотите, попадащи в границите на урбанизирани 
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Условията за изпълнение не става ясно какъв договор е 

нужен ( ако кандидатът бъде одобрен с едногодишни 

договори извън изискуемия минимум СПО ще му бъдат ли 

искани многогодишни договори за да завърши проекта при 

положение ,че е одобрен с едногодишни и няма 

възможност, вкл. собствениците на тези имоти не желаят 

да се сключват многогодишни договори? В допълнение 

невъзможността да се сключат многогодишни договори е 

свързано с независещи от кандидата обстоятелства 

свързани с поземлените отношения в България – много 

наследници, които немогат да се открият, едногодишни 

заповеди за споразумения за ползване на масивите по чл. 

37в от ЗСПЗЗ и не на последно място необходимостта от 

сеитбооборот - смяна на парцели в различните стопански 

години заради проблеми с нематодата и рака по картофите. 

И в заключение си позволявам да кажа, че фермера сам си 

носи отговорността за поддържане на цялата площ за 

времето  от 5 г. на проекта и при положение, че 

едногодишните договори се приемат за правни основания 

по всички други процедури в областта на поземлените 

отношения, директните плащания и големите 

инвестиционните подмерки от ПРСР(4.1 и 4.2), смятам, че 

за малките стопанства изискванията са прекалени и 

сложни. 

С уважение: 

В.Грозева 

територии, както и за имот/и, върху които са 

разположени животновъден/ни обекти и на тях не се 

отглеждат култури, които участват при формиране 

на СПО“. В контекста на Вашето запитване и 

информацията включена в него, правим уточнение, че 

горе-цитираните договори могат да бъдат както 

многогодишни, така и едногодишни, като следва да 

покриват периода от пет години, считано от датата на 

сключване на административния договор за 

предоставяне на финансова помощ. 
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Запитване № 

47, 

05.02.2022 г. 

Здравейте във връзка с Процедура чрез подбор 

BG06RDNP001-6.012 по подмярка 6.3 „Стартова помощ за 

развитието на малки стопанства“ от мярка 6 „Развитие на 

стопанства и предприятия“ от Програмата за развитие на 

селските райони 2014-2020 г. имам следните въпроси: 

 

1. Във връзка с инвестициите  описани в  Приложение 11 

„Списък на инвестиционни разходи, допринасящи към 

изпълнение на целите на Инструмента NGEU“, въпроса ми 

е дали   в обхвата на приложението спада инвестиция в 

елестропастир, който ще се използва като ограждение на 

парцел зает със трайни насаждения? Дали   в обхвата на 

приложение 11 спада инвестиция в елестропастир, който 

ще се използва като ограждение на парцел зает с 

едногодишни зеленчукови култури?  Целта на 

инвестицията  е да се предотвратят поражения нанесени от 

селскостопански животни от рода на ЕПЖ и ДПЖ? 

 

2. Попада ли в обхвата на Приложение 11 „Списък на 

инвестиционни разходи, допринасящи към изпълнение на 

целите на Инструмента NGEU“, инвестиция в съвременно 

осветление в животновъден обект и осветление на 

прилежащия към обекта двор на обекта? Осветлението ще 

се захранва от соларен панел или от електропреностната 

мрежа, като същото ще е от съвременен тип с електронно 

упраление гарантиращо максимален комфорт на животните 

1. Виж отговор на въпрос 9 от запитване №5 от 

17.12.2021 г.: „Електропастир“ попада в  обхвата  на  

т.  1.4.1.  от  Приложение  №11 към  Условията  за  

кандидатстване, където са посочени системи за 

идентификация, системи за управление и наблюдение на 

стадото или пчелина.  

Обръщаме  Ви  внимание, че  в  т. 9 от  раздел  22.2  

„Методика  за  оценка  на  проектните предложения“ 

от  Условията  за  кандидатстване е  посочен  подхода  

за оценка по критерий №5“. 

 

 

 

 

 

 

2. „Осветление в животновъден обект и осветление на 

прилежащия към обекта двор на обекта“  не попада в 

обхвата на Приложение № 11 от УК. 
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в обекта? 

 

3. Попада ли в обхвата на Приложение 11 „Списък на 

инвестиционни разходи, допринасящи към изпълнение на 

целите на Инструмента NGEU“, инвестиция в 

видеонаблюдение с цел охрана на животновъден обект? 

Ще се счита ли за ДМА, при положение, че общата сума на 

инвестицията е над 1000 лв. , но отделните компоненти 

като камери, кабели и др. са с единична цена под 700 лв? 

Видеонаблюдението ще бъде инсталирано от лицензирана 

фирма? 

 

С пожелания за хубав ден! 

 

 

 

3. Виж отговор на въпрос 10 от запитване №5 от 

17.12.2021 г.: „Системи  за  видео наблюдение“   

попадат   в   обхвата   на   т.   1.4.1.   от  Приложение  

№  11  към  Условията  за  кандидатстване.  

Обръщаме   Ви   внимание,   че   в   т.   9   от   раздел   

22.2 „Методика  за  оценка  на  проектните  

предложения“  от Условията   за   кандидатстване   е   

посочен   подхода   за оценка по критерий №5“. 

Запитване № 

48, 

06.02.2022 г. 

Въпроси от НССЗ във връзка с приема на проектни 

предложения по процедура подбор № BG06RDNP001-6.012 

по подмярка  6.3 „Стартова помощ за развитието на малки 

стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ от Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 г. 

 

1.  Съгласно т. 17. 2 от Раздел 1 „Техническо 

изпълнение на проектите“  от Условията за 

изпълнение, бенефициентът е длъжен да: 

„17. 2. регистрира ежегодно земеделска земя, с размер 

съответстващ на земята, която е участвала при изчисляване 

на първоначалния икономическия размер на стопанството 

 

 

 

 

 

 

1.  Виж отговор на Запитване № 46 от 04.02.2022г.: „Във 

връзка с поставения от Вас въпрос, следва да имате 

предвид т. 6.1 от Раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“, както и  Раздел 4 

„Списък с документи, които се прилагат към искане за 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА 

ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 

BG06RDNP001-6.012 ПО ПОДМЯРКА 6.3 "СТАРТОВА ПОМОЩ 

ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА" ОТ МЯРКА 6 

"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ" ОТ ПРСР 

2014-2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

79 
 

му, измерен в СПО, както и минималното увеличение 

(считано от периода на подаване на искането за второ 

плащане) 2 000 СПО (с изключение на оранжерии, 

гъбарници и разсадници), в Интегрираната система за 

администриране и контрол (ИСАК) по реда на Наредба № 

105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, 

поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система 

за администриране и контрол (обн., ДВ, бр. 82 от 2006 г.); 

Същевременно в точка 1 на Секция „Растениевъдство“ на 

част „Специфични документи“ на раздел 4. „Списък с 

документи, които се прилагат към искане за второ 

плащане“ от Условията за изпълнение е записано следното:  

„1. Документ за собственост на земя и/или земеделска земя 

и/или копие от вписан в службата по вписванията към 

съответния районен съд договор за наем, и/или вписан в 

службата по вписванията към съответния районен съд и 

регистриран в съответната общинска служба на МЗХГ 

договор за аренда със срок на действие, покриващ периода 

от пет години, считано от датата на сключване на 

административния договор за предоставяне на финансова 

помощ,  придружени от актуална скица и коректно отразен 

начин на трайно ползване. (за земята в стопанството, за 

която такива не са предоставени при подаване на 

проектното предложение и/или са настъпили промени след 

издаване на заповедта за одобрение).“. 

Във връзка  с горното въпросите ни са: 

второ плащане“ (специфични документи): „Документ 

за собственост на земя и/или земеделска земя и/или 

вписан в службата по вписванията към съответния 

районен съд договор за наем, и/или вписан в службата 

по вписванията към съответния районен съд и 

регистриран в съответната общинска служба по 

земеделие договор за аренда със срок на действие, 

покриващ периода от пет години, считано от датата 

на сключване на административния договор за 

предоставяне на финансова помощ,  придружени от 

актуална скица и коректно отразен начин на трайно 

ползване. (Изисква се за земята в стопанството, чийто 

размер се взема предвид при определяне на 

икономическия размер на стопанството към датата на 

подаване на искането за плащане и който следва да се 

поддържа до изтичане на 5 години от датата на 

сключване на административния договор, за която 

такива не са предоставени при подаване на проектното 

предложение и/или са настъпили промени след издаване 

на заповедта за одобрение). Изискването за 

регистрирано правно основание за ползване в 

общинската служба по земеделие не се отнася за 

имотите, попадащи в границите на урбанизирани 
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1.1. Правилно ли тълкуваме, че при подаване на заявка 

за второ плащане не се изисква всички договори за 

наем и/или за аренда за земята в стопанството, за която 

такива не са предоставени при подаване на проектното 

предложение и/или са настъпили промени след 

издаване на заповедта за одобрение,  да са 

многогодишни и със срок на действие, който 

приключва най-малко след края на петата година, 

считано от датата на сключване на административния 

договор за предоставяне на финансова помощ т.е.: 

може договорите да са със с по-кратък срок на действия, но 

трябва за срок покриващ периода от пет години, считано от 

датата на сключване на административния договор за 

предоставяне на финансова помощ, земята в стопанството 

да се стопанисва с документ за собственост на земя, 

договор за наем, и/или договор за аренда. 

Ако нашето тълкуване не е правилно, моля да дадете 

вашето разяснения и кое е правилното тълкуване и да 

дадете и отговор на следните въпроси: 

1.1.1 В случай, че се изисква всички договори за наем 

и/или за аренда за земята в стопанството, за която такива 

не са предоставени при подаване на проектното 

предложение и/или са настъпили промени след издаване на 

заповедта за одобрение да са многогодишни и със срок на 

действие, който приключва най-малко след края на петата 

територии, както и за имот/и, върху които са 

разположени животновъден/ни обекти и на тях не се 

отглеждат култури, които участват при формиране 

на СПО“. В контекста на Вашето запитване и 

информацията включена в него, правим уточнение, че 

горе-цитираните договори могат да бъдат както 

многогодишни, така и едногодишни, като следва да 

покриват периода от пет години, считано от датата 

на сключване на административния договор за 

предоставяне на финансова помощ“. 

 

1.2. Виж отговор на въпрос 1. 

 

1.3 Във връзка с поставения от Вас въпрос, следва да 

имате предвид т. 17.2. от Раздел 1. „Техническо 

изпълнение на проектите“ от  Условията за изпълнение, 

където е записано, че срок до изтичане на пет години от 

сключване на административния договор бенефициентът 

е длъжен да: „регистрира ежегодно земеделска земя, с 

размер съответстващ на земята, която е участвала 

при изчисляване на първоначалния икономическия 

размер на стопанството му, измерен в СПО, както и 

минималното увеличение (считано от периода на 
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година, считано от датата на сключване на 

административния договор за предоставяне на финансова 

помощ, то как ще се процедира със одобрени 

бенефициенти по подмярка 6.3., които не могат да 

изпълнят горепосоченото изискване. Например защото при 

подаване на искането за второ плащане имат договор за 

наем на земеделска земя, който изтича 12 месеца преди  

края на петата година, считано от датата на сключване на 

административния договор и наемодателя не иска да го 

удължава, но могат след подаване на заявка за плащане да 

осигурят договор за наем за друга земя, но в същия размер  

и със срок на договор, който продължава и след края на 

петата година, считано от датата на сключване на 

административния договор. Тези малки земеделски 

стопани дали ще бъдат санкционирани и ще бъде 

необходимо да възстановяват получената първа част на 

помощта?   

1.1.2. В случай, че се изисква всички договори за наем 

и/или за аренда за земята в стопанството, за която такива 

не са предоставени при подаване на проектното 

предложение и/или са настъпили промени след издаване на 

заповедта за одобрение да са многогодишни и със срок на 

действие, който приключва най-малко след края на петата 

година, считано от датата на сключване на 

административния договор за предоставяне на финансова 

помощ, моля да посочите къде точно е записано подобно 

подаване на искането за второ плащане) 2 000 СПО (с 

изключение на оранжерии, гъбарници и разсадници), в  

ИСАК) по реда на Наредба № 105 от 2006 г. за 

условията и реда за създаване, поддържане, достъп и 

ползване на Интегрираната система за 

администриране и контрол (обн., ДВ, бр. 82 от 2006 

г.)“. 

 

2. Виж отговор на въпрос № 10 от Ваше запитване №5 от 

17.12.2021 г.: „Системи за видео наблюдение“ попадат в 

обхвата на т.  1.4.1.  от  Приложение  №  11  към  

Условията  за кандидатстване.  Обръщаме  Ви  

внимание,  че  в  т.  9  от раздел  22.2  „Методика   за   

оценка   на   проектните  предложения“ от Условията за 

кандидатстване е посочен подхода за оценка по 

критерий №5“. 

3. От представената в запитването информация „машина 

за надробяване на леторасти и черупки“ не попада в 

обхвата на Приложение № 11 от УК. 

 

4. От представената в запитването информация за  

„Листен анализатор“ сте посочили, че: „измерва 

различни параметри например, но не задължително“ от 
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условие в основната част (преди списъка  с изискваните 

документи) на Условията за изпълнение и в договора за 

предоставяне на финансова помощ? 

1.2 Допустимо ли е след подаване на заявката за второ 

плащане бенефициентът да стопанисва с едногодишни 

договори за наем земята участваща при изчисляване на 

икономическия размер на стопанството му за размера 

надхвърлящ (извън)  минимално изисквания размер от 

2000 СПО? 

1.3 Допустимо ли е след получаване на второ плащане да 

се променя географското (физическото) разположение на 

използваните земеделски площи поради настъпване на 

различни обективни непредвидени обстоятелства 

(например: едностранно прекратяване на договора за 

аренда / наем от арендодателя / наемателя), като и с 

пременените земеделски площи се запазва СПО-то  на 

стопанството, за което е получено второ плащане, размерът 

(площта) на използваните земеделски площи и  

тези земеделски площи се регистрират ежегодно в ИСАК? 

 

2. Попада ли в обхвата на Приложение № 11 „Списък 

на инвестиционни разходи, допринасящи към 

изпълнение на целите на Инструмента NGEU“ към 

Условията за кандидатстване, инвестиция в 

закупуване на система за видеонаблюдение на 

което не може да се определи неговата приложимост.   

5. „Контролер за прецизно пръскане“ би попаднал в 

обхвата на Приложение №11,  ако  същия  има характер 

на цифрово устройство и оборудване за внедряване в 

различни видове земеделска техника.  

 

6. Съгласно представената информация във Вашия 

въпрос и като се вземе предвид т. 10 от Раздел 11.2 

„Критерии за недопустимост на кандидатите“ от УК,  

кандидата  не отговаря на критериите за допустимост на 

кандидатите  по настоящата процедура 
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растениевъдни култури – за отчитане фенофазите на 

развитие,  агрометеорологични условия, нападение 

от вредители и птици, степен на заплевеляване и др. 

3. Попада ли в обхвата на Приложение № 11 „Списък 

на инвестиционни разходи, допринасящи към 

изпълнение на целите на Инструмента NGEU“ към 

Условията за кандидатстване, инвестиция в 

закупуване на машина за надробяване на леторасти 

и черупки, като надробената маса/компост/ да се 

използва за наторяване в биологично насаждение. 

4. Попада ли в обхвата на Приложение № 11 „Списък 

на инвестиционни разходи, допринасящи към 

изпълнение на целите на Инструмента NGEU“ към 

Условията за кандидатстване, инвестиция в 

закупуване на листен анализатор (анализатор на 

листна маса) измерващ различни параметри 

например, но не задължително,  хлорофил, азотно 

съдържание и температура на листото); 

5.  Попада ли в обхвата на Приложение № 11 „Списък 

на инвестиционни разходи, допринасящи към 

изпълнение на целите на Инструмента NGEU“ към 

Условията за кандидатстване, инвестиция в 

закупуване на контролер за прецизно пръскане. 
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Контролерът оптимизира работата на пръскачката 

чрез автоматично поддържане на зададената норма 

на пръскане независимо от скоростта на движение 

на машината. Монтира се на навесни, прикачни, 

самоходни и овощарски пръскачки.  

6. Ще бъдат ли допустими за подпомагане земеделски 

стопанин, чийто съпруг (съпруга) е бил одобрена по 

някоя от мерките/ подмерките  изброени в точка 1 

на Раздел 11.2 “Критерии за недопустимост на 

кандидатите“ от Условията за кандидатстване, ако 

бракът им е сключен след датата на одобрението по 

съответната мярка / подмярка. Например ще бъдат 

ли допустими за подпомагане кандидатка, чийто 

съпруг е бил одобрен на 10.10.2016 г. (произволна 

дата) по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади 

земеделски стопани“ от мярка 6 „Развитие на 

стопанства и предприятия“ от ПРСР 2014-2020 г.; но 

бракът им е сключен  на 01.10.2021 г. (т.е. след 

датата на одобрението по съответната мярка / 

подмярка). 

 

Запитване № 

49, 

Здравейте, въпросът ми е свързан с установени 

противоречия в публикуваните в ИСУН документи по 

Виж отговор на Запитване №42 от 02.02.2022 г.: 

„Съгласно инструкциите към таблица за изчисление на  
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07.02.2022 г. отношение СПО на трайно насаждение "Дюля".  

1. В инструкцията към приложение 5 Таблица за 

изчисляване на икономическия размер на  земеделските 

стопанства е записано: 

   

Овощни насаждения: кодове от 3068 до 3075 и код  3179 – 

включват се площите, заети с овощни насаждения от 

следните видове: 

Ø Семкови: ябълки, круши, дюли и др;  

.............................................................................. 

В Код 3179 „Други овощни насаждения” се включват и 

площите, заети мушмули, смокини, едроплоден дрян, 

черници, райска ябълка, нар, хинап и др. (тук не фигурира 

дюлята) 

Т.е. дюлите са включени към семковите овошни видове и 

би трябвало индивидуалният СПО да се изчислява със 

стойност 1488 лева. 

 

В публикуваните към 28.01.2022г. въпроси и отговори по 

процедурата, на Запитване № 15 от 10.01.2022 г., т.3   "За 

целите на изчисляване на Стандартния производствен обем 

(СПО) на земеделско стопанство, отглеждащо дюли, тази 

култура към код 3179 „Други овощни насаждения” ли се 

отнася в таблицата за изчисляване на икономическия 

размер на земеделските стопанства или към друг код (ако 

‚да“ – към кой?), отговорът е "Съгласно инструкциите към 

икономическия  размер  на  земеделските  стопанства 

културата „дюля“, следва да бъде отнесена към код 

3179 „Други овощни насаждения”, тъй като както е 

посочено на ред 99 от Работен лист „Таблица СПО“ 

от Приложение № 5 от УК, към код 3074 и 3075 се 

включват само семковите плодове ябълки и круши“. 
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таблица за изчисление на икономическия размер на 

земеделските стопанства, културата „дюля“, следва да бъде 

отнесена към код 3179 „Други овощни насаждения”. Това е 

в пълно противоречие с приложение 5 - Таблица за 

изчисление на СПО и означава, че СПО на дюля трябва да 

се изчислява с индивидуална стойност 879 лева. 

Същевременно, в приложение 9 към условията за 

кандидатстване, в категорията семкови овощни култури са 

посочени следните: 

 Семкови овощни видове 

40. Ябълки Семкови овощни видове 

41. Круши Семкови овощни видове 

42. Дюли Семкови овощни видове 

43. Мушмули Семкови овощни видове 

Моля предвид краткият срок, оставащ до края на приема, 

да дадете точни указания трайното насаждение "дюля" с 

какъв размер на СПО да се изчислява в бизнес плана. 

 

2. В публикуваните на сайта на Министерство на 

земеделието анкетните формуляри по Наредба 3/1999г., 

дюлята не фигурира като отделна позиция. От семковите 

овощни видове са посочени позиции само за ябълки - код 

3074 и круши - код 3075. Дюлите към кой код да бъдат 

отнесени и същевременно този код как ще кореспондира с 

приложения 5 и 9 от публикуваните в ИСУН документи по 

процедурата? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. По отношение на Приложение №5 от УК, моля да се 

запознаете с отговора на предходния Ви въпрос, а по 

отношение на Приложение № 9, културата „дюля“ е 

включена в раздел „Овощни култури“, секция „Семкови 

овощни видове“. 
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Моля за отговори в най кратък срок. Благодаря 

предварително. 

С уважение: А**** А****** 

 

 

Запитване № 

50, 

07.02.2022 г. 

Здравейте, 

По Процедура чрез подбор BG06RDNP001-6.012 по 

подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки 

стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ от Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 г. 

 

Имам следния въпрос: 

Предприятие Х ЕООД има управител, който в предприятие 

У ООД има 40% от капитала, другите 60% са притежание 

на другия съдружник, който е и управител на ООД.  

Възможно ли е при процедура обявена от предприятие Х 

по две съпоставими оферти и спечелена от предприятие У, 

да има конфликт на интереси! И двете предприятия 

съгласно ЗМСП са независими! 

  

Благодаря и успешна седмица,  

 

 

Поздрави,  

Поставеният въпрос е неясен и не дава възможност за 

конкретен отговор. 

Редът и условията за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по подмярка 6.3 " Стартова помощ за 

развитието на малки стопанства" се съдържат в 

утвърдените документи, свързани с отворената 

процедура за прием чрез подбор в ИСУН 2020, където 

можете да намерите публикувани на следния електронен 

адрес 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a5e25

ca5-6de4-454a-8c6e-c4c2a231b240, както и на 

официалната електронна страница на Министерство на 

земеделието 

http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR.

aspx. 

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a5e25ca5-6de4-454a-8c6e-c4c2a231b240
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a5e25ca5-6de4-454a-8c6e-c4c2a231b240
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR.aspx
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PRSR.aspx
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инж.К*** Г******* 

08******** 

Запитване № 

51, 

09.02.2022 г. 

Уважаеми Госпожи и Господа,  

1. Във връзка с кандидатстване по процедура чрез подбор 

на проектни предложения № BG06RDNP001-6.012 по 

подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки 

стопанства“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и 

предприятия“ от ПРСР 2014 - 2020 г. при попълването на 

приложение 3 „Бизнес план и основна информация по 

образец“ в секция "Основна информация" - XX. ФОРМА 

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА - т. 6 „Географско 

разположение на имотите на стопанството:(моля, 

отбележете ЕКАТТЕ на всяко населено място, в чието 

землище се намират имотите на стопанството)“ в графа 

„Населено място и ЕКАТТЕ“ е заявно налично падащо 

меню, но такова не е налично и в същото време не може и 

ръчно да бъде попълнено, както и в т. 7 „Основно 

земеделско производство на стопанството“ в графа „Вид 

култура“ и „Вид животно/птица“ и в т. 8. Подкрепено  

земеделско производство (моля, отбележете  

културата/културите и/или видове животни, чиято 

продукция считате, че ще формира основната част от 

приходите от продажби на растителна и/или животинска 

продукция на стопанството към годината на завършване на 

проекта) в раздел „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.  

Моля, за уточнение, как да се попълнят съответните точки 

Виж отговор на въпрос №2 от Запитване №41 от 

02.02.2022 г.: „Във връзка с Вашия въпрос, може да 

следвате следните стъпки: 

В лист (sheet) „Основна информация“ в раздел XX 

„Форма за наблюдение и оценка“, в т. 6, 7 и 8 не е 

предоставена възможност за избор от падащото 

меню. 

За осигуряване на възможност за коректно отбелязване 

на информацията е необходимо при попълване на данни 

в лист „Основна информация“ на Приложение № 3: 

„Бизнес план и основна информация“ да се предприемат 

следните  стъпки: 

1. Маркиране на поле J 198 от т. 6 „Географско 

разположение на имотите на стопанството“ от 

раздел XX „Форма за наблюдение и оценка“; 

2. Избор на раздел Data (Данни); 

3. Избор на бутон Data Validation (Валидиране на 

данните); 
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в приложение 3 „Бизнес план и основна информация по 

образец“ в секция "Основна информация" - XX. ФОРМА 

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА?  

2. Съгласно Приложение 11 към Условия за 

кандидатстване "Списък на инвестиционни разходи, 

допринасящи към изпълнение на целите на Инструмента 

NGEU", т. 1.4.1 допустимо ли е закупуването на ДМА 

„Восъкотопилка“ на стойност 1200,00 лв. и ще се признае 

ли за точките по критерии 5 "Проекти, които допринасят за 

устойчиво и цифрово икономическо възстановяване"? 

 

4. Избор на бутон „Clear All“, след това бутон „ОК“. 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА 

ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № 

BG06RDNP001-6.012 ПО ПОДМЯРКА 6.3 "СТАРТОВА ПОМОЩ 

ЗА РАЗВИТИЕТО НА МАЛКИ СТОПАНСТВА" ОТ МЯРКА 6 

"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ" ОТ ПРСР 

2014-2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

90 
 

 

След деактивиране на функцията, ръчно се въвежда 

необходимата информация. Идентичен е подхода и за 

т. 7 „Основно земеделско производство на 

стопанството“ и т. 8 „Подкрепено  земеделско 

производство“ от раздел XX „Форма за наблюдение и 

оценка“. 

2. От Вашето запитване не е ясно предназначението на  

„восъкотопилка“  и същата не може да бъде еднозначно 

отнесена към Приложение № 11 от УК.  

 


