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№, дата на
получаване

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

Разяснение от УО

Публикувано на 29.10.2021 г.
Запитване № 13.2: Условия за допустимост на дейностите
23.... . Капацитетът на инсталациите не трябва да надвишава
1,
мощност от 1 мегават
15.10.2021 г.

Във връзка с поставените въпроси Ви предоставяме
следните разяснения:
1. Съгласно условието по т. 23 от раздел 13.2, както и
изискването на ПРСР 2014-2020 г.: „Проекти с включени
Въпрос 1: По предходен прием по подмярка 4.2 има одобрена инвестиции за производство на електрическа, топлинна
инвестиция ВЕИ, производство на биогориво /брикети/ за енергия и/или енергия за охлаждане за собствено
собствени нужди до 1 мегават.
потребление ще се подпомагат, в случай, че същите не
По настоящия прием има намерение да се кандидатства за ВЕИ надхвърлят необходимото количество енергия за
- фотоволтаични системи.
покриване собствените нужди на предприятието.
Трябва ли инвестицията за ВЕИ, да бъде до 1 мегават сумарно Капацитетът на инсталациите, които са обект на
от двата приема по подмярка 4.2.?
подпомагане не трябва да надвишават мощност от 1
Въпрос 2 : Дейността за която ще кандидатстваме е добив на мегават“. Във връзка с поставения въпрос правим
етерично масло от лавандула.
уточнение, че общият капацитет на инсталациите, които са
Допустимо ли е да кандидатстваме за ВЕИ?
обект на подпомагане по ПРСР 2014-2020 г. не трябва да
надвишават мощност от 1 мегават.
Финансова помощ не се предоставя за инвестиции за
производство на биогориво или електроенергия от ВЕИ за 2. Производството на етерични масла е извън приложение
проектни предложения включващи преработка на продукти от № І от списъка по чл.38 от Договора за функционирането
приложение № І от ДФЕС в продукти извън приложение № І от на Европейския съюз, както е посочено в Приложение № 5
ДФЕС.
към УК. В тази връзка в УК е включено и цитираното във
с поздрав: Н****** К****
Вашето запитване изискване на т. 5 от раздел 13.3 на УК, а
именно: „Финансова помощ не се предоставя за
инвестиции за производство на биогориво или
електроенергия
от ВЕИ за проектни предложения
1

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.015 ПО
ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 20142020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ

Запитване № Въпрос по процедура № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2.
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
2,
продукти“:
15.10.2021 г.

Запитване №
3,
17.10.2021 г.

Моля, потвърдете, че, във връзка с критерии 4.2 и 4.3. от
процедура, процентът на разходите за инвестиции в
иновативни технологии/инвестиции, свързани с опазване на
ОС се изчислява на база сумарните разходи за материални и
нематериални инвестиции, заложени в бюджета на проекта.
Тоест, при изчисляване на процента на инвестициите свързани
с критерии 4.2 и/или 4.3., като база не се включват общите
разходи: като разходи за консултантски услуги, предпроектни
проучвания и др..
Уважаеми г-жи и г-да,
Във връзка с обявената процедура имам следния въпрос:
В Условията за кандидатстване по процедурата, в т. 22.1
Критерии за подбор на проектни предложения, е заложен
критерий за подбор 2.2. "22.1 Критерии за подбор на проектни
предложения", при който е възможно получаването на 5 или 10
точки, в случай че съответно над 50% или над 75% от обема на
планираните за преработка селскостопански продукти са
произведени в земеделското стопанство на кандидата.
Допълнително в т. 22.2. Методика за оценка на проектните
предложения е посочено Проектни предложения представени
от кандидати регистрирани земеделски стопани, за преработка

включващи преработка на продукти от приложение № І
от ДФЕС в продукти извън приложение № І от ДФЕС“.
Методиката за оценка на съответствието на проектните
предложения с минималните изисквания по критерии № 4.2
и № 4.3 е описана в т. 9 и т. 10 от раздел 22.2 на УК, като
процентното отношение се изчислява спрямо „…размера
на допустимите инвестиционни разходи по проекта….“.
Инвестиционните разходи са описани в т. 1 от раздел 14.1
на УК.

Във връзка с поставеното запитване Ви предоставяме
следните разяснения:
Под използвания термин земеделско стопанство се има
предвид земеделското стопанство на съответния кандидат,
включващо всички използвани за селскостопански
дейности и управлявани от земеделски стопанин единици,
които се намират на територията на една и съща държава
членка.
Точки по критерий за оценка № 2.2 получават проектни
предложения подадени от кандидати регистрирани
земеделски стопани, за които е изпълнено минималното
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на произведените в стопанствата им селскостопански продукти
(критерий за оценка 2.2) са проектни предложения,
представени от кандидати регистрирани земеделски стопани,
които включват преработка на произведените в ТЕХНИТЕ
СТОПАНСТВА селскостопански продукти.
Моля да предоставите дефиниция за "земеделско стопанство на
кандидата". По-конкретно, в някоя от следните хипотези:

изискване по критерия, а именно над 50 или 75 на сто
„….от
обема
на
планираните
за
преработка
селскостопански продукти са произведени в земеделското
стопанство на кандидата“. Посочените в запитването Ви
случаи не попадат в обхвата на критерий за оценка № 2.2 от
раздел 22.1 на УК.

1. Кандидат е ООД, в което 50% собственик и Управител с
право да представлява самостоятелно е физическо лице.
Същото физическо лице има ЕТ, който е регистриран
земеделски производител и кандидатът ООД преработва
произведената от същият ЕТ продукция;
2. Кандидат е ЕООД, в което 100% собственик и Управител с
право да представлява самостоятелно е физическо лице.
Същото физическо лице има ЕТ, който е регистриран
земеделски производител и кандидатът ЕООД преработва
произведената от същият ЕТ продукция;
3. Кандидат е ООД , в което 50% собственик и Управител с
право да представлява самостоятелно е физическо лице.
Същото физическо лице има ЕООД, което е регистриран
земеделски производител и кандидатът ООД преработва
произведената от същото ЕООД продукция.
4. Кандидат е ЕООД 1, в което 100% собственик и Управител с
право да представлява самостоятелно е физическо лице.
Същото физическо лице има ЕООД 2, което е регистриран
земеделски производител и кандидатът ЕООД 1 преработва
3

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.015 ПО
ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 20142020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
произведената от ЕООД 2 продукция.
В някой от тези случай ще се приеме ли, че това е преработка
на селскостопански продукти, които са произведени в
земеделското стопанство на кандидата?
Благодаря предварително за предоставения отговор!

Запитване №
4,
19.10.2021 г.

С уважение,
П****** Р*****
Здравейте!
Регистриран земеделски производител от 29 месеца, в същото
време е регистриран винопроизводител може ли да
кандидатства по мярка 4.2. за модернизиране на винарната?
Как се доказва СПО в този случай?Кои са допустимите
разходи?

Едно от изискванията към кандидатите земеделски стопани
е посочено в т. 3, буква „а“ от раздел 11.1 на УК, а именно
„да са регистрирани като земеделски стопани по реда на
Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на
регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.)
без прекъсване през последните 36 месеца към датата на
подаване на проектното предложение“. С оглед на
представената в запитването информация за регистрация
като земеделския стопанин от 29 месеца, съответният
земеделски стопанин не отговаря на изискването по т. 3,
буква „а“ от раздел 11.1 на УК.
Във връзка с изискването по т. 3, буква „б“ от раздел 11.1
от УК към кандидатите земеделски стопани, в т. 4 и т. 5 е
описан механизма за изчисляване на СПО на стопанството,
включително и Приложение № 17. Допустимите дейности
и разходи по процедурата са описани в раздел 13.1 и раздел
14.1 на УК. Следва да имате предвид и условието на т. 2,
4
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Запитване №
5,
19.10.2021 г.

Уважаеми дами и господа,
Бих искал да задам следните въпроси, свързани с процедура
BG06RDNP001-4.015 - Процедура чрез подбор на проектни
предложения
по
подмярка
4.2
„Инвестиции
в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка
4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие
на селските райони за периода 2014-2020 г.
Въпрос №1:
Въпрос №1 е свързан с т. 11.1. Критерии за допустимост на
кандидатите, 1., в) еднолични търговци и юридически лица,
различни от кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква „б“,
които са извършвали дейности по преработка на
селскостопански продукти без прекъсване през последните 36
месеца към датата на подаване на проектното предложение.
Ние, Предприятие „А“, сме потенциален кандидат по
процедура BG06RDNP001-4.015.
Предприятие „А“ притежава 2 обекта(предприятия) за

буква „б“ от раздел 13.3 „Недопустими дейности“ от УК, за
инвестиции в производствен сектор „гроздова мъст, вино и
оцет“.
В слуай, че за Вашата производствена дейност не е
приложим Закона за храните, съгласно т. 13.2 от раздел 11.1
на УК се извършва проверка „… в Националния
статистически институт за кода на основната и
допълнителните икономически дейности на кандидата за
2018, 2019 и 2020 г., като за целта кандидатите попълват
декларация, съгласно Приложение № 19.“
Във връзка с поставените въпроси Ви предоставяме
следните разяснения:
1. Изискванията към кандидатите по т. 1, буква „в“ от
раздел 11.1 на УК да „са извършвали дейности по
преработка на селскостопански продукти без прекъсване
през последните 36 месеца към датата на подаване на
проектното предложение“ се отнасят за конкретния
кандидат по процедурата, а не за обектите на инвестицията.
В т. 13.2 от раздел 11.1 е описан механизма за проверка
допустимостта на кандидатите от страна на оценителната
комисия. Във връзка с поставения въпрос правим
уточнение, че в случаите на допустимост на кандидата,
инвестициите могат да бъдат извършени в имот
собственост на кандидата или имот с право на ползване,
при спазване на всички останали условия за допустимост
на дейностите и разходите.
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преработка на селскостопански продукти от един и същи
сектор – Обект №1 и Обект №2.
Обект №1 е извършвал дейности по преработка на
селскостопански продукти без прекъсване през последните 36
месеца към датата на подаване на проектното предложение.
Обект №2 НЕ е извършвал дейности по преработка на
селскостопански продукти без прекъсване през последните 36
месеца към датата на подаване на проектното предложение, т.е.
има прекъсване на дейността на обекта.
Предприятие „А“ е реализирала приходи от дейности по
преработка на селскостопански продукти без прекъсване през
последните 36 месеца, видно от годишните финанови отчети,
подавани към НСИ.
В случая Кандидатът Предприятие „А“ отговаря напълно на
условието за допустимост по т. 11.1. Критерии за допустимост
на кандидатите, 1., в) еднолични търговци и юридически лица,
различни от кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква „б“,
които са извършвали дейности по преработка на
селскостопански продукти без прекъсване през последните 36
месеца към датата на подаване на проектното предложение.
Допустимо ли е Предприятие „А“ да извърши планираните
дейности и разходи по проектното предложение, свързани с
дейности по преработка на селскостопански продукти по
процедура BG06RDNP001-4.015, само и единствено в Обект
2. В т. 16.1 от раздел 14.2 на УК са описани условията, при
№2?
които кандидатите, които не са възложители по ЗОП
Въпрос №2:
С брой 76/30.09.2016 г. на Държавен вестник е обнародвано провеждат процедура за избор на изпълнител по реда на
6
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Постановление №243/30.09.2016 г. за приемане на Наредба за
определяне на условията, реда и механизма за функциониране
на Информационната система за управление и наблюдение на
средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред
управляващите органи посредством ИСУН.
Съгласно § 2 от заключителните разпоредби на
постановлението: „В § 4 от преходните и заключителните
разпоредби на Постановление № 160 на Министерския съвет от
2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на
оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с
публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова
помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ДВ бр. 52 от 2016 г.) се създава ал. 4:
„(4) В случаите по чл. 2, ал. 1 и 7 и чл. 5, ал. 2 – до осигуряване
на техническа възможност за използване на ИСУН,
физическите и юридическите лица и техни обединения –
кандидати за безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ,
публикуват публичните покани и съобщенията за набиране на
ценови предложения на Единния информационен портал, а
офертите се подават на адреса на съответния кандидат за
безвъзмездна финансова помощ, посочен в публичната
покана.“
Цитираната разпоредба създава възможност за провеждане на
процедури за избор на изпълнител от страна на кандидатбенефициенти за безвъзмездна финансова помощ.
По проектното предложение Предприятие „А“ планира да бъде

ПМС № 160/2016 г., като в текста е уточнено, че изборът
се извършва „след сключване на административния
договор“. В т. 16.2 е допуснато изключение за разходите,
които са допустими преди подаване на проектното
предложение, за които е допустимо провеждането на ПМС
№ 160/2016 г. и преди подаване на проектното
предложение, като е описан и механизма за неговото
провеждане. В допълнение, процедурата за избор на
изпълнител по реда на ПМС № 160/2016 се провежда
изцяло в ИСУН 2020.
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Запитване №
6,
19.10.2021 г.

заявена БФП в размер на над 50% от заявената обща стойност
на проектното предложение.
Във връзка с изложеното по-горе, допустимо ли е кандидат
бенефициент Предприятие „А“ да проведе процедура/и за
избор на доставчик/ци след датата на подаване на проектното
предложение при спазване на реда на Постановление
№243/30.09.2016, ЗУСЕСИФ и Постановление № 160 на
Министерския съвет от 2016 г.?
Уважаеми г-не/г-жо,
Имам въпрос по процедура BG06RDNP001-4.015 - Процедура
чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от
ПРСР2014-2020 г.:
Според т. 1, буква б) от 11.1. Критерии за допустимост на
кандидатите, е необходимо еднолични търговци и юридически
лица, различни от кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква
„б“, които са извършвали дейности по преработка на
селскостопански продукти без прекъсване през последните 36
месеца към датата на подаване на проектното предложение.
Ако предприятието-кандидат е сравнително ново и е пуснато в
експлоатация през май 2019 година, как се третира срокът, в
който се изпълнява инвестицията, преди получаване на всички
разрешителни за започване на дейността?
Допустим кандидат ли е по процедурата?
С уважение,
Б.Н*****

Поставеният въпрос е неясен. От същия не става ясно за
какъв тип инвестиция се касае в запитването, както и
обвързаността ѝ с издаване на разрешителни за дейността, в
контекста на УК.
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Запитване №
7,
19.10.2021 г.

Уважаеми дами и господа,
Вижте отговор на Ваше запитване № 5 постъпило в ИСУН
Бих искал да задам следните въпроси, свързани с процедура 2020.
BG06RDNP001-4.015 - Процедура чрез подбор на проектни
предложения
по
подмярка
4.2
„Инвестиции
в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка
4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие
на селските райони за периода 2014-2020 г.
Въпрос №1:
Въпрос №1 е свързан с т. 11.1. Критерии за допустимост на
кандидатите, 1., в) еднолични търговци и юридически лица,
различни от кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква „б“,
които са извършвали дейности по преработка на
селскостопански продукти без прекъсване през последните 36
месеца към датата на подаване на проектното предложение.
Ние, Предприятие „А“, сме потенциален кандидат по
процедура BG06RDNP001-4.015.
Предприятие „А“ притежава 2 обекта(предприятия) за
преработка на селскостопански продукти от един и същи
сектор – Обект №1 и Обект №2.
Обект №1 е извършвал дейности по преработка на
селскостопански продукти без прекъсване през последните 36
месеца към датата на подаване на проектното предложение.
Обект №2 НЕ е извършвал дейности по преработка на
селскостопански продукти без прекъсване през последните 36
месеца към датата на подаване на проектното предложение, т.е.
има прекъсване на дейността на обекта.
Предприятие „А“ е реализирала приходи от дейности по
9

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.015 ПО
ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 20142020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
преработка на селскостопански продукти без прекъсване през
последните 36 месеца, видно от годишните финанови отчети,
подавани към НСИ.
В случая Кандидатът Предприятие „А“ отговаря напълно на
условието за допустимост по т. 11.1. Критерии за допустимост
на кандидатите, 1., в) еднолични търговци и юридически лица,
различни от кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква „б“,
които са извършвали дейности по преработка на
селскостопански продукти без прекъсване през последните 36
месеца към датата на подаване на проектното предложение.
Допустимо ли е Предприятие „А“ да извърши планираните
дейности и разходи по проектното предложение, свързани с
дейности по преработка на селскостопански продукти по
процедура BG06RDNP001-4.015, само и единствено в Обект
№2?
Въпрос №2:
С брой 76/30.09.2016 г. на Държавен вестник е обнародвано
Постановление №243/30.09.2016 г. за приемане на Наредба за
определяне на условията, реда и механизма за функциониране
на Информационната система за управление и наблюдение на
средствата от Европейските структурни и инвестиционни
фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред
управляващите органи посредством ИСУН.
Съгласно § 2 от заключителните разпоредби на
постановлението: „В § 4 от преходните и заключителните
разпоредби на Постановление № 160 на Министерския съвет от
2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на
10
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оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с
публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова
помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове
(ДВ, бр. 52 от 2016 г.) се създава ал. 4:
„(4) В случаите по чл. 2, ал. 1 и 7 и чл. 5, ал. 2 – до осигуряване
на техническа възможност за използване на ИСУН,
физическите и юридическите лица и техни обединения –
кандидати за безвъзмездна финансова помощ от ЕСИФ,
публикуват публичните покани и съобщенията за набиране на
ценови предложения на Единния информационен портал, а
офертите се подават на адреса на съответния кандидат за
безвъзмездна финансова помощ, посочен в публичната
покана.“
Цитираната разпоредба създава възможност за провеждане на
процедури за избор на изпълнител от страна на кандидатбенефициенти за безвъзмездна финансова помощ.
По проектното предложение Предприятие „А“ планира да бъде
заявена БФП в размер на над 50% от заявената обща стойност
на проектното предложение.
Във връзка с изложеното по-горе, допустимо ли е кандидат
бенефициент Предприятие „А“ да проведе процедура/и за
избор на доставчик/ци след датата на подаване на проектното
предложение при спазване на реда на Постановление
№243/30.09.2016, ЗУСЕСИФ и Постановление № 160 на
Министерския съвет от 2016 г.?
Благодаря,
И*** П*******
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8,
20.10.2021 г.

Уважаеми представители на УО,
Моля, за вашето становище във връзка с процедура за прием на
проекти № BG06RDNP001-4.013 по подмярка 4.2. „Инвестиции
в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от
мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ относно следния
въпрос:
Изискването по точка 32 от раздел 24.1 Списък с общи
документи - за осигуряване на най-малко 25 на сто от общата
суровинна база от собствена продукция и/или от регистрирани
земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. се
отнася само за земеделски стопани регистрирани в България
или и за земеделски стопани регистрирани по еквивалентни
наредби в страните членки на Европейския съюз?
С

Запитване №
9,
20.10.2021 г.

Във връзка с Вашето запитване правим уточнение, че
процедура за подбор № BG06RDNP001-4.013 е прекратена.
Съгласно текста в Приложение № 3 към Заповед № РД091006/ 14.10.2021г., с която са утвърдени Насоки за
кандидатстване
по
процедура
чрез
подбор
№
BG06RDNP001-4.015: „Кандидатите могат да задават
допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с
Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния
срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни
въпроси могат да се задават само на електронната поща:
rdd@mzh.government.bg или чрез ИСУН 2020, като ясно се
посочва наименованието на процедурата за подбор на
проекти“.

Уважение,

В****** Ч******
Въпрос 1: В критерий за оценка по показател за износ е казано
предходна финансова година, поради факта, че има вероятност
да се подадат проекти през 2022 г., коя ще се счита за
предходна финансова година?
Въпрос 2: С цел да няма допълнително "ПРЕЦИЗИРАНЕ",
дали в 11 нотификация на ПРСР е фиксирана точно 2020г. да се
смята износа? Моля да се посочи къде в искането на 11
нотификация е заложена фиксираната година 2020г.
Въпрос 3: При оценка на оперативната печалба, при подаден
проект през 2022г. кои последни три години ще се смятат 2019,
2020 и 2021 или 2018, 2019, 2020? Как този критерий е отразен

В съответствие с Регламент (ЕС) № 1305/2013 на
Европейския парламент и на Съвета, критериите за подбор
са одобрени от Комитета за наблюдение на Програма за
развитие на селските райони 2014-2020 г.
на
шестнадесетото заседание, проведено на 19.02.2021 г.
Съгласно европейското законодателство критериите за
оценка не са част от ПРСР.
1 и 2. В текста на критерий 2.3 изрично е отбелязана 2020
г., като допълнително в т. 4 от раздел 22.2 на УК е
уточнено, че реализираните приходи от износ и/или
вътрешно общностни доставки на селскостопански
продукти или преработени селскостопански продукти
трябва да са извършени през 2020 г.
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10,
20.10.2021 г.

в 11 нотификация?

3. Както е посочено в т. 6 от раздел 22.2 на УК:
„оперативната печалба на кандидата от последните три
завършени финансови години към датата на откриване на
процедурата (2018 г., 2019 г. и 2020 г.), се определя, като
се използват следните данни от ОПР за съответната
финансова година (критерий за оценка № 2.5) :…“

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с кандидатстване по процедура № BG06RDNP0014.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в
материални активи“ от Програма за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г., възниква следният въпрос при
подготовка на проектно предложение:

Съгласно т. 1.1.5 от раздел 14.1 на УК са допустими
разходи за „Закупуване, включително чрез финансов лизинг,
на специализирани транспортни средства, включително
хладилни такива, за превоз на суровините или готовата
продукция,
използвани
и
произвеждани
от
предприятието…..“. Съгласно дефиницията в УК,
специализирани транспортни средства са „транспортни
средства с постоянно монтирана апаратура, съоръжения
или машини, които не позволяват използването им за други
цели“ и същите следва да попадат в обхвата на допустимите
по подмярката дейности, в съответствие с посочените в т. 2
от раздел 13.1 на УК производствени сектори. Моля да
обърнете внимание на условието по т. 4, буква „г“ от
раздел 13.3 на УК.
Следва да имате предвид, че допустимостта на
инвестиционните разходи, включени в проектното
предложение, се определя от оценителната комисия въз
основа на проектното предложение в неговата цялост,
включително всички приложени документи.

1. Инвестиционното намерение включва изграждане на
кланица. Предвид уточнението в Раздел 14.1., т. 1.1.5. от
Условията за кандидатстване по процедурата, че е допустим
специализиран транспорт както за готовата продукция, така и
за суровините, въпросът ни e допустимо ли е закупуване на
специализиран транспорт за превоз до обекта на закупени живи
животни (с постоянно монтирани съоръжения, съобразени с
вида на животните), които ще представляват суровина за
извършване на предвидените дейности?
Благодаря предварително за информацията и
работа.

успешна
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Публикувано на 9.11.2021 г.
Относно: Публикувани документи за кандидатстване по
процедура BG06RDNP001-4.015 - Процедура чрез подбор на
проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка
4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие
на селските райони за периода 2014-2020 г.
Уважаеми дами и господа,
С настоящето изпращаме въпросите ни във връзка с условията
за кандидатстване и изпълнение по по-горе посочената
процедура.
1.
По отношение на Условията за кандидатстване, раздел
14.2. Условия за допустимост на разходите, точка 16.4. на стр.
31, а именно „За разходите за закупуване на софтуер като
самостоятелен разход без в проектното предложение да са
включени разходи за материални инвестиции, за които този
софтуер ще бъде използван, кандидатите задължително
провеждат процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС
№ 160/2016 г. независимо от размера на заявената финансова
помощ“.
Моля за конкретен отговор какви са критериите, по които се
определя, че софтуерът се използва за материалните
инвестиции включени в проектното предложение?
Под "софтуер и материалната инвестиция" разбира ли се строго
софтуера и хардуера, на който този софтуер ще бъде
инсталиран или софтуера и устройството/машината, които този

Съгласно т. 1.2.2 от раздел 14.1 на УК допустим разход е
„закупуване на софтуер свързан с преработвателната
дейност на кандидата, включително чрез финансов
лизинг“.
В т. 16.4 и 16.5 от раздел 14.2 на УК са описани две
хипотези, свързани със закупуване на софтуер, като
самостоятелен разход или в конфигурация с материални
инвестиции.
Условието по т. 16.4 от раздел 14.2 на УК касае случаите на
закупуване на софтуер за наличните материални активи
свързани с преработвателната дейност на кандидата, за
които този софтуер е предназначен.
Условието по т. 16.5 от раздел 14.2 на УК касае случаите на
закупуване на софтуер и материални активи свързани с
преработвателната дейност на кандидата, за които този
софтуер е предназначен.
Описаният във Вашето запитване „софтуер за управление и
анализ на складовите наличности и готовата продукция в
производството“ и „автоматизирана линия за пакетиране“
попада в обхвата на т. 16.4 от раздел 14.2 на УК, тъй като от
описанието, софтуерът не е предназначен за цитираната
„автоматизирана линия за пакетиране“.
Използваният термин „конфигурация“ в т. 16.5 от раздел
14.2 на УК визира едновременното закупуване на софтуера
и материалните инвестиции, за които този софтуер ще бъде
използван.

14

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.015 ПО
ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ
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софтуер ще управлява?
В случай че се предвиди закупуването на софтуер за
управление и анализ на складовите наличности и готовата
продукция в производството и автоматизирана линия за
пакетиране, може ли да се приеме, че софтуерът ще се използва
за материалните инвестиции, включени в проектното
предложение, тъй като двата актива обхващат маркетинга на
продукцията в етапите – съхранение и опаковане?
2. По отношение на Условията за кандидатстване, раздел
14.2. Условия за допустимост на разходите, точка 16.5. на стр.
31, а именно „За разходите за закупуване на конфигурация от
софтуер и материални инвестиции, за които този софтуер ще
бъде използван, при която стойността на софтуера е над 50 на
сто от общата стойност на конфигурацията, кандидатите
задължително провеждат процедура за избор на изпълнител по
реда на ПМС № 160/2016 г. независимо от размера на заявената
финансова помощ“.
Моля да се даде разяснение на значението на „конфигурация от
софтуер и материална инвестиция“. Определението, заложено
към момента, предполага ли наличие на възможност за
самостоятелна работа на всеки елемент отделно – софтуер или
материален актив или ги третира в неразделна цялост.
Моля за конкретен отговор на следните въпроси:
Софтуер, свързан с проследяване и анализ на складовите
наличности и готовата продукция, и линия за сортиране и
пакетиране, които могат да функционират независимо едно от
друго, но заедно обезпечават един производствен процес
15

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.015 ПО
ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 20142020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
отговарят ли на определението „конфигурация“?
Определението „конфигурация“ включва ли единствено
наличието на материален актив, с прилежащ към него софтуер
за управление, които не могат да функционират като отделни
елементи, а работят само и единствено заедно?

Запитване №
12,
21.10.2021 г.

С Уважение,
Н***** В******, Управител
Относно: Публикувани документи за кандидатстване по
процедура BG06RDNP001-4.015 - Процедура чрез подбор на Във връзка с поставения въпрос, УО счита, че описаната
проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в инвестиция не попада в обхвата на допустимите дейности
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка по процедурата.
4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие
на селските райони за периода 2014-2020 г.
Уважаеми дами и господа,
С настоящето изпращаме въпросите ни във връзка с условията
за кандидатстване и изпълнение по по-горе посочената
процедура.
Във връзка с Условията за кандидатстване и раздел 13.2
Условия за допустимост на дейностите, точка 23. Инвестиции
по т. 22 (за производство на енергия от ВЕИ), включително
проектни предложения с инвестиции за производство на
електрическа и/или топлинна енергия или енергия за
охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива от
биомаса, се подпомагат, ако са за собствено потребление и
същите не надхвърлят необходимото количество енергия за
покриване нуждите на предприятието. Капацитетът на
16
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СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 20142020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
инсталациите не трябва да надвишава мощност от 1 мегават,
моля за следното разяснение:
Дружество кандидат разполага с производствени бази на
територията на трите ЕРП, действащи на територията на
България, като заплаща използваната електроенергия към един
оператор на основание сключен договор за доставка и
разпределение на енергия.
Допустимо ли е в изпълнението на проектното предложение да
бъде изградена фотоволтаична система само на една
производствена база, но с мощност достатъчна да покрива
общото потребление за собствени нужди на всички бази на
дружеството в страната (при спазване на максималното
ограничението от 1 мегават).
При така предвиденото изпълнение ще е технически
невъзможно дружеството да разпределя необходимата енергия
по всичките си бази и ще е необходимо сключване на
споразумение с енергийния оператор, което включва изземване
на произведената в повече енергия от базата на която са
инсталирани мощностите и преразпределянето ѝ до другите
бази - до мощността за собствено потребление, която е
необходима, в рамките на произведената от собствените
фотоволтаици.
По своята същност такъв тип споразумение с енергиен
оператор не включва стандартна продажба на електроенергия,
а преразпределение на вече произведената от инсталираните
фотоволтаични системи към останалите бази до границата,
необходима за собствено потребление. Тоест дружеството
кандидат ще използва инфраструктурата на оператора на база
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.015 ПО
ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 20142020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
споразумение само за да си достави произведената от
собствени източници енергия, в обема за собствени нужди, до
базите дистанцирани/отдалечени от фотоволтаичната система.
Моля за становище, дали описаното техническо изпълнение на
инвестицията отговаря на изискванията за допустимост за
производство на енергия от ВЕИ съгласно Условията за
кандидатстване?

Запитване №
13,
21.10.2021 г.

С Уважение,
Н*** В*****, Управител
ВЪПРОСИ

Вижте отговори на запитвания № 11 и № 12.
В допълнение във Вашето запитване е включена
Относно: Публикувани документи за кандидатстване по информация, която подлежи на оценка от оценителната
процедура № BG06RDNP001-4.015 за подбор на проектни
комисия, която ще разполага с цялата документация и
предложения
по
подмярка
4.2
„Инвестиции
в информация по проектното предложение.
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка
4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие
на селските райони за периода 2014-2020 г.
Уважаеми дами и господа,
С настоящето изпращаме въпросите ни във връзка с условията
за кандидатстване и изпълнение по по-горе посочената
процедура.
1.
По отношение на Условията за кандидатстване, раздел
14.2. Условия за допустимост на разходите, точка 16.4. на
стр. 31, а именно „За разходите за закупуване на софтуер
като самостоятелен разход без в проектното
предложение да са включени разходи за материални
инвестиции, за които този софтуер ще бъде използван,
кандидатите задължително провеждат процедура за
18

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.015 ПО
ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 20142020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/2016 г.
независимо от размера на заявената финансова помощ“.
Моля за конкретен отговор какви са критериите, по които се
определя, че софтуерът се използва за материалните
инвестиции включени в проектното предложение?
Под "софтуер и материалната инвестиция" разбира ли се строго
софтуера и хардуера, на който този софтуер ще бъде
инсталиран или софтуера и устройството/машината, които този
софтуер ще управлява?
В случай че се предвиди закупуването на софтуер за
управление и анализ на складовите наличности и готовата
продукция в производството и автоматизирана линия за
пакетиране, може ли да се приеме, че софтуерът ще се използва
за материалните инвестиции, включени в проектното
предложение, тъй като двата актива обхващат маркетинга
на продукцията в етапите – съхранение и опаковане?
2. По отношение на Условията за кандидатстване, раздел
14.2. Условия за допустимост на разходите, точка 16.5. на стр.
31, а именно „За разходите за закупуване на конфигурация
от софтуер и материални инвестиции, за които този
софтуер ще бъде използван, при която стойността на
софтуера е над 50 на сто от общата стойност на
конфигурацията, кандидатите задължително провеждат
процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №
160/2016 г. независимо от размера на заявената финансова
помощ“.
Моля да се даде разяснение на значението на „конфигурация
от софтуер и материална инвестиция“. Определението,
заложено към момента, предполага ли наличие на възможност
за самостоятелна работа на всеки елемент отделно – софтуер
или материален актив или ги третира в неразделна цялост.
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ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 20142020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
Моля за конкретен отговор на следните въпроси:
Софтуер, свързан с проследяване и анализ на складовите
наличности и готовата продукция, и линия за сортиране и
пакетиране, които могат да функционират независимо едно от
друго, но заедно обезпечават един производствен процес
отговарят ли на определението „конфигурация“?
Определението „конфигурация“ включва ли единствено
наличието на материален актив, с прилежащ към него софтуер
за управление, които не могат да функционират като отделни
елементи, а работят само и единствено заедно?
3. Във връзка с Условията за кандидатстване и раздел 13.2
Условия за допустимост на дейностите, точка 23. Инвестиции
по т. 22 (за производство на енергия от ВЕИ),
включително проектни предложения с инвестиции за
производство на електрическа и/или топлинна енергия или
енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и
течни горива от биомаса, се подпомагат, ако са за
собствено потребление и същите не надхвърлят
необходимото количество енергия за покриване нуждите
на предприятието. Капацитетът на инсталациите не
трябва да надвишава мощност от 1 мегават, моля за
следното разяснение:
Дружество кандидат разполага с производствени бази на
територията на трите ЕРП, действащи на територията на
България, като заплаща използваната електроенергия към един
оператор на основание сключен договор за доставка и
разпределение на енергия.
Допустимо ли е в изпълнението на проектното предложение да
бъде изградена фотоволтаична система само на една
производствена база, но с мощност достатъчна да покрива
общото потребление за собствени нужди на всички бази на
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дружеството в страната (при спазване на максималното
ограничението от 1 мегават).
При така предвиденото изпълнение ще е технически
невъзможно дружеството да разпределя необходимата енергия
по всичките си бази и ще е необходимо сключване на
споразумение с енергийния оператор, което включва изземване
на произведената в повече енергия от базата на която са
инсталирани мощностите и преразпределянето ѝ до другите
бази - до мощността за собствено потребление, която е
необходима, в рамките на произведената от собствените
фотоволтаици.
По своята същност такъв тип споразумение с енергиен
оператор не включва стандартна продажба на електроенергия,
а
преразпределение
на
вече
произведената
от
инсталираните фотоволтаични системи към останалите
бази до границата, необходима за собствено потребление.
Тоест дружеството кандидат ще използва инфраструктурата на
оператора на база споразумение само за да си достави
произведената от собствени източници енергия, в обема за
собствени нужди, до базите дистанцирани/отдалечени от
фотоволтаичната система.
Моля за становище, дали описаното техническо изпълнение на
инвестицията отговаря на изискванията за допустимост за
производство на енергия от ВЕИ съгласно Условията за
кандидатстване?
С Уважение,
Н**** В*****, Управител
Запитване №
14,
22.10.2021 г.

Уважаеми дами и господа,
По поставения въпрос УО на ПРСР извършва допълнителна
Във връзка с намерение за кандидатстване по процедура
проверка и/или допълнително становище, като отговора по
№BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в същия ще бъде включен при следващо публикуване на
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преработка/маркетинг на селскостопански продукти", имам разяснения свързани с настоящата процедура.
следните въпроси:
Съгласно т 11. Допустими кандидати, 11.1. Критерии за
допустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване
по №BG06RDNP001-4.013 по подмярка 4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг
на
селскостопански
продукти" допустими кандидати са еднолични търговци и
юридически лица, различни от кандидатите по т. 1, буква „а“ и
т. 1, буква „б“, които са извършвали дейности по преработка на
селскостопански продукти без прекъсване през последните 36
месеца към датата на подаване на проектното предложение или
еднолични търговци и юридически лица, различни от
кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква „б“, с проектни
предложения за инвестиции, които се изпълняват изцяло в
обект за преработка на селскостопански продукти, в който е
извършвана дейност по преработка най – малко 36 месеца към
датата на подаване на проектното предложение.
Видно от посоченото условие по-долу в т.13.2 Допустимостта
на кандидатите по т. 1, буква „в“ раздел 11 „Допустими
кандидати“ се проверява служебно от оценителната комисия за
регистрация на кандидата или обекта за преработка на
селскостопански продукти по Закона за храните. За
кандидатите с производствени сектори, за които законът не е
приложим се извършва проверка и в Националния
статистически институт за кода на основната и допълнителните
икономически дейности на кандидата за 2018, 2019 и 2020 г.,
като за целта кандидатите попълват декларация, съгласно
Приложение № 19.
Въпросът ми е следният: Имаме две преработвателни
предприятия за преработка на месо.
Дружество 1 е с над двадесет годишна история, занимаващо се
с месопреработка и има регистрация по Закона за храните като
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бизнес оператор, преработващ и търгуващ с храни от
животински произход и в частност месо, месни продукти и
деликатеси. Ветеринарният одобрителен номер на обекта е
BG1604039, но дружеството няма за трите 2018, 2019 и 2020
години код на икономическа дейност, която да съответства на
преработка на месо. Допустим кандидат ли е по подмярка 4.2
Дружество 1, при условие че е изпълнено само едно от
условието в т.13.2, а именно: регистрация на кандидата или
обекта за преработка на селскостопански продукти по Закона
за храните?
Дружество 2 също е преработвател на месо и производител на
месни продукти. За целта дружеството използва под наем част
от производствените площи, машини и оборудване на
Дружество 1, както и свои машини и оборудване. Всички
месни продукти и деликатеси имат на етикетировката си
ветеринарния одобрителен номер BG1604039 на Дружество 1,
но дружеството има код на икономическа дейност за 2018,
2019 и 2020 година 10.13-Производство на месни продукти, без
готови ястия. В този случай допустими кандидат ли е
Дружество 2, при условие че е изпълнено само второто условие
в т.13.2, а именно: само кода на основната икономическа
дейност отговаря ?
Ако е в този случай не са допустими и двете дружества, и
трябва да отговарят едновременно и на двете условия посочени
в т.13.2, а именно: регистрация на кандидата или обекта за
преработка на селскостопански продукти по Закона за храните
и код на основната и допълнителните икономически дейности
на кандидата за 2018, 2019 и 2020 г., то тогава ако Дружество
1 предостави в настоящият момент възможност за процедура
по регистрация на Дружество 2 като бизнес оператор,
преработващ на храни от животински произход и към момента
на кандидатстването дружеството вече ще има ветеринарен
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Запитване №
15,
22.10.2021 г.

одобрителен номер, то тогава Дружество 2 би ли бил допустим
кандидат при условие, че ветеринарният одобрителен номер на
обекта сега стане собственост на
Дружество
2
и
притежава съответните технологични потоци, НАССР системи,
добри производствени практики и технологична документация.
Видно от горното, Дружество 2 е дружество с КИД 10.13,
извършващо вътрешнообщности доставки, с повече от три
години история в областта на месопреработката, но ще бъде с
регистрация по Закона за храните като бизнес оператор,
преработващ и търгуващ с храни от животински произход от
2021 г.
Благодаря предварително!
Моля за вашето становище във връзка с процедура за прием на
проекти № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2.
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“
относно следния въпрос:
Въпрос 1:
- Инвестиция в парогенератор, работещ на природен газ
(метан) за консервно предприятие - попада ли в обхвата на
критерий за оценка 4.3, т. 1.4 "Изграждане на инсталации за
ВЕИ за производство на енергия за собствено потребление" от
Приложение 1 към УК.
ИЛИ може да се причисли като инвестиция по критерий 4.2, т.
2.1 - "инвестиции в цифрови устройства и оборудване за
внедряване в различни видове производствени машини, които
подобряват процеса по преработка и маркетинг на
селскостоп.продукти и намаляват обема на използваните
ресурси в производството (труд, енергия, суровини, др)

1. Описаният във Вашето запитване „парогенератор,
работещ на природен газ“ не попада в инвестиционните
разходи в обхвата на критерий за оценка № 4.3 „Проектни
предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи
опазване на компонентите на околната среда, включително
ВЕИ“, описани в Приложение № 1 към УК.
Относно втората част от въпроса Ви, правим уточнение, че
„парогенератор, работещ на природен газ“ не попада в
обхвата на т. 2.1, тире второ, а именно „инвестиции в
цифрови устройства и оборудване за внедряване в различни
видове производствени машини…“
2. Методиката за оценка за съответствието с критерий за
оценка № 4.2 е описана в т. 9 от раздел 22.2 на УК.
Съгласно текста в т. 2.2, тире първо от Приложение № 1
към УК, за съответствие с критерия допринасят
инвестициии свързани с : „….включително части от
тях…“. В тази връзка в обхвата на критерия може да
попадне и част от „.автоматизирани/роботизирани
системи/поточни линии“, при спазване на методиката
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описана в т. 9 от раздел 22.2 на УК .
В допълнение следва да имате предвид, че разясненията по
В случай, че се касае за инвестиция в машини, които са част от реда на чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ се предоставят по
една синхронизирана поточна линия, следва ли, че всички отношение на условията за кандидатстване, не съдържат
машини - обект на инвестицията ще се считат за такива по становище относно качеството на проектното предложение
критерий 4.2, т. 2.2, първо тире от Приложение 1 към УК.
и са задължителни за всички кандидати.
Въпрос 2:

Запитване №
16,
24.10.2021 г.

Запитване №

С уважение
А****** П*****
Уважаеми дами и господа,
съгласно условията за кандидатстване - "За едноличните
дружества с ограничена отговорност, които не са регистрирани
или са регистрирани преди по- малко от 36 месеца преди
датата на подаване на проектното предложение, като
земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за
създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани,
се признават и обстоятелствата по т. 1, буква „а“, т. 3 и т. 4 на
физическото лице, което е едноличен собственик на капитала
на юридическото лице."
В качеството ми на земеделски стопанин, осъществяваща
дейност в последните 36 месеца и желаеща да кандидатства по
подмярка 4.2 ще регистрирам ЕООД, като едноличен
собственик на капитала и управител ще бъда аз - физическото
лице -земеделски стопанин.
Не става ясно дали е задължително да регистрирам
новосъздаденото ЕООД като земеделски стопанин по реда на
Наредба №3 от 1999 и едновременно с това да прекратя
регистрацията на физическото лице?
Бих желала новосъздаденото ЕООД да се занимава само с
преработвателната дейност, а физическото лице да остане
регистрирано като земеделски стопанин - това допустимо ли е?
Уважаеми представители на УО,

Във връзка с изискването на т. 2 от раздел 11.1 на УК и
невъзможността кандидатите по процедурата да са
физически лице е предвидено изключението в т. 10 от
раздел 11.1 на УК за еднолични дружества с ограничена
отговорност (ЕООД), включително и за тези „…които не
са регистрирани…“. В съответствие с условието на т. 10 от
раздел 11.1 на УК и в контекста на Вашето запитване, УО
прави уточнение, че новорегистрираното ЕООД, което ще е
кандидат по процедурата не е необходимо да има
регистрация по реда на Наредба № 3/1999 г., в случаите
когато едноличния собственик на капитала отговаря на
условията за допустимост за земеделски стопанин, в
качеството си на физическо лице.

В т. 10 от раздел 11.1 на УК за еднолични дружества с
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17,
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Във връзка с Процедура чрез подбор на проектни предложения
BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка
4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие
на селските райони за периода 2014-2020 г., моля за разяснение
по следния въпрос:
Става въпрос за регистриран земеделски стопанин, който
отговаря на условията по т. 3, 4, 5 и 6 от Раздел 11.1 на УК, но
към датата на обявяване на процедурата не е регистриран по
Търговския закон т.е. не отговаря на условията по т. 2 от
Раздел 11.1 на УК.
Конкретният въпрос е следния: Би ли бил допустим
гореописаният кандидат при условия, че се регистрира по
Търговския закон след датата на обявяване на процедурата и
преди крайния срок на подаване на проектни предложения?
Въпросът е във връзка с т. 9, т. 10 и т. 11 от Раздел 11.1 на УК.
При тяхното тълкуване излиза, че ако земеделски стопанин
отговарящ на условията по т. т. 3, 4, 5 и 6 от Раздел 11.1 на УК
се регистрира като ЕТ или ЕООД ( едноличен собственик е
физическото лице – земеделски стопанин) и си актуализира
анкетната карта с информация ЕИК и т.н. с данни за ЕТ или
ЕООД преди датата на кандидатстване по процедурата, то
историята на земеделския стопанин като физическо лице се
наследява и кандидата би бил допустим кандидат при
описаната хипотеза – т.е. към датата на кандидатстване вече ще
се счита, че отговаря на условията по т. 2, 3, 4, 5 и 6 от Раздел
11.1 на УК, като се вземат предвид обстоятелствата по т. 9, т.
10 или т. 11.

ограничена отговорност (ЕООД) „…които не са
регистрирани или са регистрирани преди по- малко от 36
месеца преди датата на подаване на проектното
предложение …“ е предвидена възможност да се признават
и обстоятелствата по т. 1, буква „а“, т. 3 и т. 4 на
физическото лице, което е едноличен собственик на
капитала на юридическото лице (ЕООД). Съгласно
условието в т. 9 от раздел 11.1 на УК за едноличните
търговци се признават обстоятелствата по т. 1, буква „а“, т.
3 и т. 4 като физически лица.
В допълнение съответствието с критериите за допустимост
на кандидатите, както и съответствието с критериите за
оценка се преценява към датата на подаване на проектното
предложение.

С уважение,
С******С*******
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Запитване №
18,
25.10.2021 г.

Уважаеми дами и господа,
Обръщам се с искане за разяснение по процедура №
BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ моля за
разяснение. Аналогични въпроси бяха зададени по повод на
прекратената процедура BG06RDNP001-4.013, но ги изпращам
отново:
1.
Съгласно т. 7.2. от раздел 14.2 на условията за
кандидатстване „Допустимите разходи за изготвяне на
технически и/или работен проект, като част от разходите по т.
2 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ не могат да превишават
2,25 на сто от допустимите разходи за проектирания обект“.
При разработването на инвестиционен проект, във фаза
„Технически проект“ се включва и част Технологична т.е.
проектираният обект освен разходи за строителство може да
включва и съществени разходи за технологично оборудване.
Ако разходите за СМР на новопроектирана сграда възлизат на
500 хил. лв, а необходимото оборудване, проектирано в част
Технологична е също на стойност 500 хил. лв., допустими ли
ще бъдат за подпомагане разходи за изготвяне на
инвестиционен проект вкл. и част Технологична на стойност
до 2,25% от 1 000 000лв. /общата стойност на допустими
разходи за проектирания обект, не само тези за строителство на
сградата/
2. В Приложение№ 1, в т. 2. Ефективно използване на
ресурсите, включително иновации; е изписано „Инвестиции в
цифрови устройства и оборудване за внедряване в различни
видове производствени машини, които подобряват процеса по
преработка и маркетинг на селскостопанските продукти и
намаляват обема на използваните ресурси в производството
(труд, енергия, суровини и др.).“ Моля за пояснение,
задължително ли е оборудването, което се внедрява и намалява

1. В съответствие с условието на т. 7.2 от раздел 14.2 на УК,
посоченият лимит се изчислява, като процент от всички
допустими инвестиционни разходи за проектирания обект.
2. Към критерий за оценка № 4.2 са насочени и посочените
в т. 2.1, тире второ от Приложение № 1 „Инвестиции в
цифрови устройства и оборудване за внедряване в различни
видове производствени машини, които подобряват процеса
по преработка и маркетинг на селскостопанските
продукти и намаляват обема на използваните ресурси в
производството (труд, енергия, суровини и др.)“.
Машините, към които ще се монтират цифровите
устройства и оборудването, следва да участват в
преработката и маркетинга на селскостопанските продукти
и да намаляват обема на използваните ресурси в
производството (труд, енергия, суровини и др.).
В допълнение съответствието на инвестиционните разходи
с критерий за оценка № 4.2 се извършва и съгласно
методиката, описана в т. 9 от раздел 22.2 на УК.
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обема на използваните ресурси да бъде „цифрово“ или е
достатъчно да бъде подробно обосновано с конкретни разчети
как планираното оборудване ще постигне по-ефективно
използване на ресурсите, на кои точно, с колко? Понеже няма
определение на понятието производствени машини, може ли да
се приеме, че това са всички машини и съоръжения, които
участват в технологични процеси в конкретното предприятие
като преработка, пакетиране, включително охлаждане,
замразяване, сушене, съхраняване и др.
-М***** Д*****
Запитване №
19,
25.10.2021 г.

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с процедура № BG06RDNP001-4.015 по подмярка
4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ моля за разяснение. В проекта, който планираме ще
преработваме спелта и грах като първия технологичен процес
по преработка след приемане и почистване на суровината е
белене. В резултат на него се отделя значителен отпадък от
люспи. Бихме искали да кандидатстваме за оборудване, което
да гранулира този отпадък. По този начин от една страна ще
решим проблем със запрашването в работните помещения,
характерен за отделянето на люспите. А от друга, вместо да
съхраняваме и изхвърляме значителни количества от този
отпадък, ще реализираме приходи от продажбата му под
формата на фуражни гранули. Съгласно Приложение № 1
Списък на инвестиционни разходи, допринасящи към
изпълнение на целите на Инструмента на Европейския съюз за
възстановяване в Критерий за оценка № 4.3 „Проектни
предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване
на компонентите на околната среда, включително ВЕИ“, в

Във връзка с поставените въпроси Ви предоставяме
следните разяснения:
1. Описаният в писмото Ви актив „Преса за гранулиране“
не попада в обхвата на критерий за оценка № 4.3.
2.
Във връзка с поставения въпрос за „фуражни
гранули, произведени от 100% отпадъчни люспи от спелта
или грах“, Ви обръщаме внимание, че Агенция „Митници“
е компетентния орган по отношение на тарифното
класиране на стоки съгласно комбинираната номенклатура,
включително принадлежността на специфичен продукт към
Приложение № I от ДФЕС. Също така следва да имате
предвид, че допустимостта на инвестиционните разходи,
включени в проектното предложение, се определя от
оценителната комисия въз основа на проектното
предложение в неговата цялост, включително всички
приложени документи.
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точка 1.2 е посочено „Изграждане/модернизиране/оборудване
на съоръжения за съхраняване или оползотворяване на
различни отпадъчни суровини от селскостопански продукти
получени в резултат на извършваната преработка“ Въпросите
ни са:
1.
Дали под „оползотворяване“ следва да разбираме и
възможността да продаваме на външни клиенти 100% от този
нов за фирмата ни продукт, получен изцяло от отпадъчни
суровини – гранули за фураж от люспи от спелта или от люспи
от грах. Оборудването, което ще инвестираме за
производството им - Преса за гранулиране ще се признае ли по
т. 1.2 от Критерий 4.3 за инвестиционен разход, допринасящи
към изпълнение на целите на Инструмента на Европейския
съюз за възстановяване като приложим и нужната обосновка.
2. С оглед на множеството ограничителни условия в
процедурата, за проектни предложения, включващи преработка
на продукти от приложение № І от ДФЕС в продукти извън
приложение № І от ДФЕС молим за еднозначно тълкуване дали
Фуражни гранули, произведени от 100% отпадъчни люспи от
спелта или грах, представляват продукт от приложение I от
ДФЕС?
Запитване №
20,
25.10.2021 г.

Предварително благодарим.
Моля за вашето становище във връзка с процедура за прием на
проекти № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2.
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“
относно следния въпрос:

В съответствие с условието на изречение второ на т. 12 от
раздел 13.2 на УК кандидатите попълват Приложение № 15,
като декларират, че към датата на подаване на проектното
предложение произвеждат видовете и количества
земеделска продукция, получени в резултат
на
отглеждането на следните видове трайни насаждения и/или
В УК на стр. 23, т. 12, Раздел 13.2 "Условия за допустимост на животни и тази продукция ще се използва за
дейностите" е посочено, че цитирам "...... В случай на производствените
процеси
в
преработвателното
преработка на собствени земеделски суровини от трайни
предприятие. Декларираните обстоятелства подлежат на
29

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.015 ПО
ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 20142020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
насаждения и/или животни, отглеждани в земеделското
стопанство на кандидата, трябва да се докаже възможност за
производството на съответните количества суровини посочени
в Приложение № 15, към датата на подаване на проектното
предложение."
В този смисъл
производство?

как

се

доказва

тази

възможност

за

Кандидатът, когото представлявам има одобрен и финансиран
проект по м.4.1., като в момента е във втора мониторингова
година и отглеждаме 500 бр. млечни овце. Капацитетът на
овцефермата в процес на увеличение (нарастване на броя на
животните). По този начин до датата на потенциалното
одобрение на проекта ни по м. 4.2. за преработка на собствена
суровина от овче мляко - фермата ще е достигнала
максималният капацитет на заложените по одобрения бизнес
план по м. 4.1. - 800 броя млечни овце. В тази хипотеза - кое се
явява за нас "възможност за производство" на собствена
суровина - сурово овче мляко от 500 бр. овце или сурово овче
мляко от 800 бр. овце? В случай, че е първото - това не е ли
ограничаващо и дискриминиращо условие, предвид че в
Приложение 15 се заявява суровина за първите три прогнозни
години от представения бизнес план по мярка 4.2 или ако
предположим срокът за разглеждане и изпълнение на проекта
по настоящата мярка 4.2. - това са между 30 и 40 месеца
спрямо днешна дата.

Запитване №
21,

С уважение
А***** П*****
Здравейте,

проверка от оценителната комисия.
В допълнение в таблици 4.1 и 4.2 от Приложение № 6бизнес план, кандидатите, които предвиждат преработка на
собствена продукция, задължително следва да обосноват
формирането на добивите по видове суровини, като
представят
информация,
съотносими
документи/доказателства/използваните
източници
агропазарна статистика, публична информация от
браншови организации, др.
Обръщаме Ви внимание, че съответствието с условията на
допустимост на кандидатите, дейностите и разходите се
преценява към датата на подаване на проектното
предложение.

1.В

Условията

за

кандидатстване

не

е

поставено
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Моля да отгворите на следните въпроси относно
BG06RDNP001-4.015 - Процедура чрез подбор на проектни
предложения
по
подмярка
4.2
„Инвестиции
в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка
4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие
на селските райони за периода 2014-2020 г.:
1. Доколкото в Условията за кандидатстване и Условията за
изпълнение не е изрично посочено, допустим разход ли са
инвестиции в активи, произведени в страни извън Европейския
съюз? Допустими ли са например разходи за опаковъчни
машини за месопреработвателно предприятие, които са
произведени в Турция или Китай?
2. Във връзка с условието в параграф 22.2 т.9 от Условия за
кандидатстване за предоставяне на БФП в размер на 75% и
оценка с 15 точки за инвестиции и дейности, в иновативни за
предприятието технологии, бихте ли пояснили дали следните
инвестиции ще се признаят за такива и съответно ще получат
БФП в размер на 75% и 15 точки при оценяването (при
условие, че е спазено изискването 45% от сумата на проекта да
е в инвестиции и дейности, в иновативни за предприятието
технологии):
2.1 Инвестиция в хладилна камера за съхранение на суровина и
готови продукти за месопреработвателно предприятие, която е
с цифрово управление, с автоматичен контрол на температура
и влажност и която е с по-висока ефективност - намален разход
на електроенергия спрямо досега използваните?
2.2 Инвестиция в машина за пълнене на мляно месо за
месопреработвателно предприятие, която е с цифрово
управление, автоматично подаване и пълнене , с по-висока
ефективност - намален разход на електроенергия и по-висока
производителност спрямо досега използваните машини

ограничение относно страната на произход на включените в
проектното предложение активи. Моля да се запознаете и с
условията от раздел 14.2. и т. 4 от раздел 23 на УК.
2. Методиката за оценка за съответствието с критерий за
оценка № 4.2 е описана в т. 9 от раздел 22.2 на УК.
В Приложение № 1, точка 2.2, тире първо и второ са
включени:
 „Инвестиции
свързани
с
изграждане/модернизиране/оборудване в предприятията
на автоматизирани/роботизирани системи/поточни
линии, включително части от тях, използвани в
отделните фази по преработка и маркетинг на
селскостопански продукти, вкл. прилежащ към тях
софтуер, като например: свързани с преработка,
пакетиране, включително охлаждане, замразяване,
сушене, съхраняване и др. на суровините или
продукцията“;
 „Инвестиции
свързани
с
изграждане/модернизиране/оборудване в предприятията
на автоматизирани системи и съоръжения или части
от тях, свързани с маркетинга на продуктите за
изпълнение на дейности по съхранение, сортиране,
маркиране и опаковане на произвежданите от
предприятието продукти, вкл. прилежащ към тях
софтуер“;
В случай, че посочените активи „хладилна камера за
съхранение на суровина и готови продукти“ и „машина за
пълнене на мляно месо“ попадат в описаните инвестиции,
същите могат да бъдат отнесени към критерий за оценка №
4.2.
Дефиниция за „иновативни за предприятието технологии“
е дадена в раздел „Дефиниции“ на УК.
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Запитване №
22,
26.10.2021 г.

Запитване №
23,
26.10.2021 г.

2.3. Ако в посочените в т. 2.1 и т.2.2 примери, предприятието В допълнение следва да имате предвид, че разясненията по
не е ползвало такива активи преди, а са нови за него - ще се реда на чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ се предоставят по
признаят ли за иновативни за предприятието?
отношение на условията за кандидатстване, не съдържат
становище относно качеството на проектното предложение
Поздрави,
и са задължителни за всички кандидати.
Б******* Х*******
33. Предварителни или окончателни договори с описани вид, Документът по т. 33 от раздел 24.1 на УК доказва
количества и цени на готовата продукция като доказателство, изпълнение на условията по т. 14 от раздел 13.2 на УК, а
че е осигурена реализацията на най-малко 50 % от продуктите именно: „…а в случаите на инвестиции за производство на
на преработвателното предприятие съгласно производствената гранулиран фураж се доказва осигурена реализация на 100
му програма за първата прогнозна година от бизнес плана след на сто от готовата продукция за целия период на
изплащане на финансовата помощ, като в случаите на изпълнение на бизнес плана.“, като срока на бизнес плана
производство на гранулиран фураж договорите следва да може да бъде за 5-годишен период, а в случаите на
доказват осигурена реализация на 100 % от произведения инвестиции за извършване на строително-монтажни работи
гранулиран
фураж
съгласно
предвижданията
на (СМР)– за 10-годишен период.
производствената програма за целия период на изпълнение на
бизнес плана. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ или
„zip” или „rar”.
Договорите за реализация на фураж за 3 години след
извършване на инвестицията /МСП/, или 10 години съгласно
бизнес плана защото имаме СМР.
Здравейте,
Едно от условията за допустимост на кандидатите
земеделски стопани е посочено в т. 3, буква „а“ от раздел
Бихме желали да кандидтастваме по обявената процедура
11.1 на УК, а именно: „да са регистрирани като
„BG06RDNP001-4.015 - Процедура чрез подбор на проектни земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за
предложения
по
подмярка
4.2
„Инвестиции
в създаване и поддържане на регистър на земеделските
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) без прекъсване през
4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие последните 36 месеца към датата на подаване на
на селските райони за периода 2014-2020 г.“.
проектното предложение;“. Начина на проверка на това
Имаме регистрация като ЗП от 2016 г. За 2019 г. не сме условие е описан в т. 13.3 от раздел 11.1, съгласно който
пререгистрирали ЗП, но имаме реално извършени дейности и „за кандидатите по т. 1, буква „а“ се извършва служебна
фактури за тях. 2020 г. подновихме отново регистрацията си. проверка в Регистъра на земеделските стопани, за
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Моля, за Вашето становище за допустимостта ни като доказване съответствието с условието по т. 3, буква
„а“.“
кандидат.
В допълнение, следва да имате предвид, че в Наредба №
Поздрави,
3/1999 г. е посочен реда за регистрация и заверка на
регистрационните карти на земеделските стопани, както и
сроковете за съответната стопанска година.
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Публикувано на 16.11.2021 г.
Запитване № Имам следните въпроси:
Възнамерявам да произвеждам пелети от растителни отпадаци
24,
от моето земеделско стопанство – от царевица, ечемик и
27.10.2021 г.
пшеница.
Съгласно Приложение 5 към Условията за кандидатстване Списъка по член 38 от Договора за функционирането на
Европейския съюз, е допустимо преработката на изделия от
зеленчуци, плодове или други части от растения.
Крайният продукт по моя технологичен проект е именно
пелети, получени от преработката на части от растения.
Дружеството ми се намира в селкси район и отговаря на
условието за малко предприятие, съгласно ЗМСП.
Моля за становище дали преработката на растителни отпадаци
от собствено земеделско стопанство с над 3 годишна история,
водеща до краен продукт пелети за горене е допустима дейност
по процедура BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2.
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти".
Запитване №
25,
27.10.2021 г.

Здравейте,
Моля да дадете становище дали производството на колаген от
остатъчните продукти от животновъдното ми стопанство е
допустима дейност съгласно Условията з акандидастване по
подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти"?
В Приложение 5 - Списъка по член 38 от Договора за

Финансова помощ по процедурата се предоставя за
извършване на инвестиции в избрани производствени
сектори,
свързани
с
преработката/маркетинга
на
селскостопански продукти, посочени в т. 2 от раздел 13.1 на
УК. Производството на „пелети, получени от преработката
на части от растения“ не попада в избраните
производствени сектори, посочени в т. 2 от раздел 13.1 на
УК.

Финансова помощ по процедурата се предоставя за
извършване на инвестиции в избрани производствени
сектори,
свързани
с
преработката/маркетинга
на
селскостопански продукти, посочени в т. 2 от раздел 13.1 на
УК. От описаното във Вашия въпрос, УО счита, че
производството на „колаген“ не попада в избраните
производствени сектори, посочени в т. 2 от раздел 13.1 на
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функционирането на Европейския съюз е посочено, че УК.
животински продукти, които не са посочени или включени
другаде; мъртви животни по глава 1 или глава 3, негодни за
човешка консумация, са допустими за преработка.

Запитване №
26,
27.10.2021 г.

Запитване №
27,
28.10.2021 г.

Благодаря!
Моля за разяснение :"като в случаите на производство на
гранулиран фураж договорите следва да доказват осигурена
реализация на 100 % от произведения гранулиран фураж
съгласно предвижданията на производствената програма за
целия период на изпълнение на бизнес плана" .

Вижте отговор на запитване № 22 от 26.10.2021 г.
“Документът по т. 33 от раздел 24.1 на УК доказва
изпълнение на условията по т. 14 от раздел 13.2 на УК, а
именно: „…а в случаите на инвестиции за производство на
гранулиран фураж се доказва осигурена реализация на 100
на сто от готовата продукция за целия период на
изпълнение на бизнес плана.“, като срока на бизнес плана
може да бъде за 5-годишен период, а в случаите на
инвестиции за извършване на строително-монтажни
работи (СМР)– за 10-годишен период”
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с поставените въпроси Ви предоставяме
Във връзка с обявена Процедура чрез подбор на проектни
следните разяснения:
предложения
по
подмярка
4.2
„Инвестиции
в 1. В т. 10 от раздел 11.1 на УК за еднолични дружества с
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка
ограничена отговорност (ЕООД) „…които не са
4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие
регистрирани или са регистрирани преди по- малко от 36
на селските райони за периода 2014-2020 г. имаме следните месеца преди датата на подаване на проектното
въпроси:
предложение …“ е предвидена възможност да се
Кандидат по проекта ще бъде еднолично дружество с признават и обстоятелствата по т. 1, буква „а“, т. 3 и т. 4 на
ограничена отговорност, регистрирано в годината на
физическото лице, което е едноличен собственик на
кандидатстване, чийто едноличен собственик на капитала е
капитала на юридическото лице (ЕООД).
физическо лице, като това физическо лице е регистрирано като
2. Финансова помощ по процедурата се предоставя за
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Запитване №
28,
28.10.2021 г.

земеделски стопанин преди повече от 36 месеца преди датата извършване на инвестиции в избрани производствени
на подаване на проектното предложение.
сектори, свързани с преработката/маркетинга на
Стопанството на физическото лице – земеделски стопанин се селскостопански продукти, посочени в т. 2 от раздел 13.1
занимава с отглеждане на трайни насаждения от ябълки, с на УК. Дейностите по преработка на селскостопански
които ще се докаже изпълнение на изскването за 8 000 евро продукти „сливи” и “домати“ попадат в обхвата на
СПО. Инвестицията по проекта е свързана с изграждане на допустимите производствени сектори по подмярката при
преработвателно предприятие (СМР и Оборудване) за спазване на всички останали условия за допустимост на
преработка на домати и сливи, а за доказване изискванията дейностите и разходите.
съгласно Раздел 13.2, т. 12 от УК ще бъдат предоставени
договори за доставка на суровини /сливи и домати/ с
регистрирани земеделски производители.
В проектното предложение няма да бъдат заявени точки по
критерий 2.2 от Раздел 22.1 Критерии за подбор на проектни
предложения.
•
Допустим ли е така описаният по-горе кандидат за
участие в процедура чрез подбор на проектни предложения по
подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в
материални активи“ от Програма за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г.
•
Допустима ли е така описаната по - горе инвестиция,
свързана с преработка на домати и сливи, при условие, че
суровината няма да бъде от стопанството на кандидата, а ще се
предоставя от регистрирани земеделски стопани.
1. Условието по т. 12 от раздел 13.2 на УК „Най-малко 25
Здравейте, имам следните два въпроса към "Условия за
на сто от общата суровинна база, определена в
допустимост на дейностите"
1. По т.12 - Изискването за 25% от суровинната база се отнася производствената програма за първа прогнозна година от
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Запитване №
29,
28.10.2021 г.

само за количество (тонове). Има ли изискване за броя на
земеделските производители от които това количество ще се
набави, т.е. може ли например само от един регистриран
земеделски производител?
2. По т.14 "Кандидатите трябва да докажат осигурена
реализацията на най-малко 50 на сто от готовата продукция за
първата прогнозна година от бизнес плана" - дайте примери
как може да се докаже това. Например предварителни договори
за продажба? Ако впоследствие продукцията се продаде на
друг клиент поради различни причини, това нарушение ли е,
при условие че изискуемия обем е осигурен?
Здравейте,
В част Дефиниции към Условията за кандидатстване е
представено следното тълкувание:
Проекти за инвестиции и дейности , свързани с преработка на
суровини от сектор "Плодове и зеленчуци" и/или сектор
"Животновъдство", и/или сектор "Етеричномаслени и
медицински култури" са: Проектни предложения с инвестиции,
насочени към преработка на културите и животните, посочени
в Приложение № 10.
В този смисъл, въпросът ми е преработка на животински
продукти извън посочените в приложение 10, допустими ли са
или това е условие за получаване на точки? За пример,
допустимо ли е кандидатстване за преработка на охлюви за
месо?
Благодаря предварително.

изпълнението на бизнес плана, трябва да е от собствена
продукция и/или от регистрирани земеделски стопани“ се
отнася само за общата суровинна база и не е обвързано с
броя на регистрираните земеделски стопани, от които ще се
доставя суровината. Изискванията за преработка на
собствена суровина са посочени в изречение второ на
същата точка. Във връзка с цитираното по-горе изискване,
моля да имате предвид и условията по т. 13 и т. 35 от
раздел 13.2 на УК.
2. Изпълнението на условието по т. 14 от раздел 13.2 на УК
се доказва с документа по т. 33 от раздел 24.1 на УК.
Дефиницията в УК за „Проекти за инвестиции и дейности,
свързани с преработка на суровини от сектор "Плодове и
зеленчуци" и/или сектор "Животновъдство", и/или сектор
"Етеричномаслени и медицински култури" е включена с
цел по-голяма яснота при определяне съответствието на
проектните предложения с минималното изискване по
критерий за оценка № 1 от раздел 21.1 от УК.
Финансова помощ по процедурата се предоставя за
извършване на инвестиции в избрани производствени
сектори,
свързани
с
преработката/маркетинга
на
селскостопански продукти, посочени в т. 2 от раздел 13.1 на
УК. В допълнение в съответствие с т. 4 от раздел 13.1 на
УК: „Продуктите от допустимите за финансова помощ
сектори, за чиято преработка и/или маркетинг се
кандидатства, трябва да са описани в приложение № І по
чл. 38 от ДФЕС, наричано по-нататък "приложение № І
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Запитване №
30,
29.10.2021 г.

от ДФЕС", посочени в приложение № 5 от настоящите
Условия за кандидатстване“. Охлювите попадат в обхвата
на допустимите за преработка селскостопански продукти от
сектор „Животновъдство“ и са включени в Наредба №
3/1999.
Уважаеми представители на УО,
Производството на сладолед от мляко се отнася в сектор
„Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с
Във връзка с Процедура чрез подбор на проектни предложения изключение на производство, преработка и/или маркетинг
по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на
на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни
селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в продукти“ и попада в обхвата на допустимите инвестиции
материални активи“ от Програма за развитие на селските
по подмярката. Обръщаме Ви внимание, че не всички
райони за периода 2014-2020 г., моля за следното уточнение:
продукти получени при преработката на мляко попадат в
Попада ли преработката на мляко и млечни продукти, с
приложение № І от списъка по чл.38 чл. 38 от ДФЕС.
изключение на продукти наподобяващи/заместващи мляко и
Сладоледът попада в глава 21, която не е част от
млечни продукти, в Приложение № І по чл. 38 от ДФЕС за приложение № І от списъка по чл.38 от Договора за
производство на сладолед? В случай, че сладоледа произведен функционирането на Европейския съюз, както е посочено в
изцяло от млечни продукти попада в Приложение № І по чл. 38 Приложение № 5 към УК. В тази връзка за проектни
от ДФЕС, към коя глава от приложението попада?
предложения
с
инвестиции
за
преработка
на
селскостопански продукти в неселскостопански продукти
Поздрави,
извън приложение № I от ДФЕС са допустими за
подпомагане по подмярката, когато са изпълнени и
Д***** П*******
условията по т. 3, т. 33 и т. 34 от раздел 13.2 на УК и т. 5 от
раздел 13.3 на УК.
В допълнение Ви обръщаме внимание, че Агенция
„Митници“ е компетентния орган по отношение на
тарифното класиране на стоки съгласно комбинираната
номенклатура, включително принадлежността на
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Запитване №
31,
29.10.2021 г.

специфичен продукт към Приложение № I от ДФЕС. Също
така следва да имате предвид, че допустимостта на
инвестиционните разходи, включени в проектното
предложение, се определя от оценителната комисия въз
основа на проектното предложение в неговата цялост,
включително всички приложени документи.
33. Предварителни или окончателни договори с описани вид, 1. Съгласно т. 2, буква „з“ от раздел 13.1 на УК финансова
количества и цени на готовата продукция като доказателство, помощ по процедурата се предоставя за извършване на
че е осигурена реализацията на най-малко 50 % от продуктите инвестиции и в производствен сектор „готови храни за
на преработвателното предприятие съгласно производствената селскостопански животни (фуражи)“, без да се уточнява
му програма за първата прогнозна година от бизнес плана след тяхната структура (форма).
изплащане на финансовата помощ, като в случаите на 2. Вижте отговор на запитване № 22 от 26.10.2021 г.
производство на гранулиран фураж договорите следва да
“Документът по т. 33 от раздел 24.1 на УК доказва
доказват осигурена реализация на 100 % от произведения
изпълнение на условията по т. 14 от раздел 13.2 на УК, а
гранулиран
фураж
съгласно
предвижданията
на именно: „…а в случаите на инвестиции за производство на
производствената програма за целия период на изпълнение на гранулиран фураж се доказва осигурена реализация на 100
бизнес плана. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ или на сто от готовата продукция за целия период на
„zip” или „rar”.
изпълнение на бизнес плана.“, като срока на бизнес плана
Въпроса ми е , мога ли да произвеждам фураж който не е
може да бъде за 5-годишен период, а в случаите на
гранулиран, а е като брашно , така е по удобно да го доставям инвестиции за извършване на строително-монтажни
с фуражовоз?
работи (СМР)– за 10-годишен период”
Втория въпрос е , като съм средно предприятие, и мониторинга 3. В съответствие с т. 11 от раздел 13.2 на УК:
е 3 години след получаване на помощта. Договорите за
“Минималният размер на произведената продукция по т.
реализация на фураж за срока на мониторинга ли са, или за 10 10 се изчислява средноаритметично за срока за
години?
мониторинг.“. В тази връзка за доказване изпълнението на
Третия въпрос е при производство на фураж, може ли първата т. 10 от раздел 13.2 на УК за всеки един от продуктите,
прогнозна година, производствената програма да е с 50% от включени
в
бизнес
плана
е
необходимо
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Запитване №
32,
01.11.2021 г.

Запитване №
33
02.11.2021 г.

капацитета на предприятието?

средноаритметичната
стойност
на
произведената
продукция за периода на мониторинг да покрива най- малко
50% от капацитета на преработвателното предприятие за
подпомаганата дейност по технологичен проект.

Уважаеми представители на УО,
Моля, за вашето становище във връзка с процедура за прием на
проекти № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции
в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от
мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ относно следния
въпрос:
Изискването по точка 32 от раздел 24.1 Списък с общи
документи - за осигуряване на най-малко 25 на сто от общата
суровинна база от собствена продукция и/или от регистрирани
земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. се
отнася само за земеделски стопани регистрирани в България
или и за земеделски стопани регистрирани по еквивалентни
наредби в страните членки на Европейския съюз?

Документът по т. 32 от раздел 24.1 на УК е свързан с
изискването по т. 12 от раздел 13.2 на УК. Съгласно
документа по т. 32 от раздел 24.1 на УК, земеделските
стопани трябва да са регистрирани по реда на Наредба № 3
от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на
земеделските стопани. В случай на проектни предложения
за преработка на суровини от животински произход, моля
да обърнете внимание и на условието по т. 35 от раздел 13.2
на УК.

С Уважение!
Уважаеми госпожи/господа,
моля да получа отговор/разяснения на следните въпроси,
свързани с допустимостта за кандидатстване по Мярка 4.2.:
Като допустим кандидат ли ще се разглежда дружество, с
категория голямо предприятие, извършващо дейността си
извън селски район, което е титуляр на удостоверение от БАБХ

Съгласно т. 1, буква „в‘ от раздел 11.1 на УК са допустими:
„еднолични търговци и юридически лица, различни от
кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква „б“, които са
извършвали дейности по преработка на селскостопански
продукти без прекъсване през последните 36 месеца към
датата на подаване на проектното предложение“.
Във връзка с поставения въпрос и в съответствие с т. 13.2
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за регистрация на обект за преработка на билки и билкови
производни и производство на чай ( Група храни по смисъла на
Закона за храните - Р) кафе, чай, какао)? Удостоверението е
издадено преди повече от 36 месеца, дружеството е
извършвало дейността си без прекъсване и обработва само
култивирани билки от регистрирани ЗП.
С
уважние,

Запитване №
34,
02.11.2021 г.

Запитване №
35,
02.11.2021 г.

от раздел 11.1 на УК за кандидати, за които Законът за
храните е приложим оценителната комисия извършва
служебна проверка за регистрация на кандидата по Закона
за храните от най – малко 36 месеца към датата на
подаване на проектното предложение. В допълнение,
поради липсата на информация във Вашето запитване за
дейностите по проектното предложение, Ви обръщаме
внимание, че ограниченията за дейностите, включени в
Л****** С********
проектни предложения на кандидати големи предприятия
са посочени в т. 3 от раздел 13.2 на УК.
Mоля, за Вашето становище относно допустимостта на проект, 1. Вижте отговор на запитване № 30 от 29.10.2021 г.2.
свързан с производството на сладолед, код по НКИД-2008
Съответствието с минималните изисквания по критерий за
10.52 Производство на сладолед, част от код 10.5 Производство оценка № 1 се доказва съгласно методиката описана в т. 2
на мляко и млечни продукти.
от раздел 22.2 на УК.
Такъв проект би ли получил точки по критерий 1 - Проекти с
инвестиции и дейности, насочени в чувствителни сектори, при
спазване на минималното изискване над 75% от обема на
преработваните суровини да са от растителен или животински
произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори?
Поздрави
А******П******
Sent from my iPhone
В изпратения мейл липсва запитване
Begin forwarded message:
From: ********@novek.bg
To: RSR Information <RDd@mzh.government.bg>
Subject:
Искане
за
разяснение по
процедура
№ BG06RDNP001-4.015
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Запитване №
36,
03.11.2021 г.

Запитване №
37,
03.11.2021 г.

Публикувано на 01.12.2021 г.
Здравейте,
Искам да попитам допустима ли е инвестиция във ВЕИ за
собствено потребление, която не надхвърля необходимото
количество енергия за покриване нуждите на предприятието,
но предприятието е присъединено като производител към
електроразпределителната мрежа. Реално произвежданата
енергия ще бъде по-малко от необходимото количество за
захранване на предприятието, съгласно енергийния доклад, тъй
като предпирятието е с денонощен режим на работа и вечер ще
се захранва от елекроразпределителната мрежа.

Здравейте!
Бих искала да получа разяснение във връзка с т.18 от т.14.3
"Недопустими разходи" на Условията за кандидатстване, като
вземете предвид, че за подпомагане се кандидатства във връзка
с изграждане на фотоволтаична система, монтирана върху
оранжерии (които са изградени преди години, около 2013-2014
год., и финансирани с средства по европейска програма). В
този счулай, разходите за модернизирането на оранжериите и
поставянето върху тях на фотоволтаична система за собствени
нужди ще бъдат ли допустими, т.е. тезе разходи ще попадат ли
извън обхвата на забраната по т.18 от т.14.3 "Недопустими
разходи" на Условията за кандидатстване?
Другият ми въпрос във връзка с проектите процедурата е
"Допустими ли са за финансиране проекти в райони, които не
са селски райони?".

Условията за допустимост на инвестициите за
производство на енергия от ВЕИ са описани в т. 23-30 от
раздел 13.2 на УК, но следва да обърнете внимание и на
условието по т. 3 от раздел 13.1 на УК, а именно :“… и при
условие, че енергията ще се използва за собствено
потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от
секторите по т. 2.“. В допълнение, следва да имате
предвид и условието на т. 5 от раздел 13.3 на УК, а именно:
„Финансова помощ не се предоставя за инвестиции за
производство на биогориво или електроенергия от ВЕИ за
проектни предложения преработка на продукти от
приложение № І от ДФЕС в продукти извън приложение
№ І от ДФЕС“.
1.Подпомагането по процедурата е насочено към постигане
на
целите
на
подмярка
4.2.
"Инвестиции
в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от
мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 20142020
за
подобряване
на
цялостната
дейност,
икономическата ефективност и конкурентоспособността на
предприятия
от
хранително-преработвателната
промишленост.
Финансова помощ по процедурата се предоставя за
извършване на инвестиции в избрани производствени
сектори, свързани с преработката/маркетинга на
селскостопански продукти, посочени в т. 2 от раздел 13.1
на УК. Съгласно т. 3 от раздел 13.1 „Финансова помощ се
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Благодаря Ви предварително за разясненията.
С уважение,
Я** М******

Запитване №
38,
04.11.2021 г.

Уважаеми представители на УО,
Във връзка с Процедура чрез подбор на проектни предложения
BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в

предоставя за извършване на инвестиции и за
производство на енергия чрез преработка на първична и
вторична биомаса от растителни и животински
продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при
спазване на изискванията по т. 23-30 от Раздел 13.2
„Условия за допустимост на дейностите“ и при условие,
че енергията ще се използва за собствено потребление,
свързано с дейностите, попадащи в някои от секторите
по т. 2“. Във връзка с гореизложеното и в контекста на
Вашия въпрос, „разходите за модернизирането на
оранжериите
и
поставянето
върху
тях
на
фотоволтаична система за собствени нужди“ не попада в
обхвата на допустимите дейности по подмярка 4.2.
"Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти".
2. Подпомагат се проектни предложения на територията на
цялата страна, но трябва да се има предвид изключението
на изречение второ от раздел 5 на УК, а именно:
„Териториалният обхват на проектните предложения,
включващи инвестиции в преработка на продукти от
приложение № І от ДФЕС в продукти извън приложение
№ І от ДФЕС или памук е територията на селските
райони съгласно Приложение №1А към настоящите
Условия за кандидатстване“.
По поставения въпрос УО на ПРСР извършва
допълнителна проверка и/или допълнително становище,
като отговора по същия ще бъде включен при следващо
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преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка публикуване
4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие процедура
на селските райони за периода 2014-2020 г., моля за разяснение
по следния въпрос:
Предварително пояснения необходими за
изясняване
същността на въпроса:
Дружеството ни извършва следната дейност – мелене на
пълнозърнесто брашно от лимец чрез каменна мелница в
регистриран обект за производство на следните групи храни,
съгл. Параграф 1, т. 12 от Закона за храните: „зърнени храни и
храни на зърнена основа“ – жито, царевица, ориз, овес, лимец (
1. Почистване и лющене на лимец и 2. Мелене на брашно) в
БАБХ от 2017 г. ( повече от 36 месеца без прекъсване съгласно
Условията за допустимост от Условията за кандидатстване).
Тази дейност попада в определението за „Преработка на
селскостопански
продукти“
съгласно
Условията
за
кандидатстване.
В този смисъл и съгласно записаното като „Важно“ в т. „13.2 от
Раздел 11.1 на Условията за кандидатстване - „Допустимостта
на кандидатите по т. 1, буква „в“, където попада нашето
дружество, се проверява служебно от оценителната комисия за
регистрация на кандидата по Закона за храните. За кандидатите
с производствени сектори, за които законът не е приложим се
извършва проверка и в Националния статистически институт за
КИД за 2018. 2019 и 2020г..“
Съответно дейността, която извършваме подлежи на
регистрация по Закона за храните, поради което имаме
Удостоверение за регистрация на обект за производство на
храни видно от публичният Регистъра на БАБХ сме със статус
„АКТИВЕН“ от 02.11.2017 г.

на

разяснения

свързани

с

настоящата

Същност на въпроса:
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Дружеството ни в момента генерира приходи от предоставяне
на услугата „мелене на пълнозърнесто брашно от лимец“,
които приходи са посочени в ОПР към ГФО за 2018, 2019 и
2020 г. подадено към НСИ като приходи от „УСЛУГИ“.
Съответно счетоводството е определило приходите в КИД
01.61 Спомагателни дейности в растениевъдството.
Според Условията за кандидатстване определянето на
допустимостта е комплексно и е съобразно правилното
определяне на допустимостта на кандидата, както и
определянето и описването на допустими за процедурата
дейности и разходи по проекта без да са идентифицирани
допустими основни и допълнителни кодове на икономическа
дейност.
Въпросът ни е стартирането на дейност, попадаща в различен
от основният към моментна код на икономическа дейност
(КИД 01.61 Спомагателни дейности в растениевъдството) за
предприятието ни допустимо ли е при условие, че планираме да
закупим нова автоматизирана мелница и да стартираме дейност
чрез нея попадаща в КИД 10.61 Производство на мелничарски
продукти. Тоест КИД на организацията във формуляра в ИСУН
ще е 01.61 Спомагателни дейности в растениевъдството, а КИД
на проекта 10.61 Производство на мелничарски продукти.
Съответно това ще бъде отразено и в Бизнес плана приложен
към проектното предложение. По този начин чрез
инвестицията ще се постигне диверсификация на приходите –
около 80% от планираните приходи по проектното
предложение отразени в бизнес плана приложен към него ще
бъдат от предоставянето на услуга по мелене на брашно от
лимец (основен КИД 01.61), а 20 % ще бъдат от преработка и
реализация на продукция – брашно от лимец (допълнителен
КИД 10.61). Това ще подобри цялостната дейност и
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конкурентоспособността на предприятието ни.
Моля за Вашето становище относно гореописаният въпрос.

Запитване №
39,
04.11.2021 г.

С уважение,
И*** Д**** - управител
Уважаеми представители на УО,
Във връзка с Процедура чрез подбор на проектни предложения
BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка
4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие
на селските райони за периода 2014-2020 г., моля за разяснение
по следния въпрос:

По поставения въпрос УО на ПРСР извършва
допълнителна проверка и/или допълнително становище,
като отговора по същия ще бъде включен при следващо
публикуване на разяснения свързани с настоящата
процедура

Към момента извършваме „услуга по мелене на брашно“ на
ишлеме. За извършването на услугата по мелене на брашно на
ишлеме сме регистрирали обекта за преработка на храни в
БАБХ преди повече от 36 месеца. Инвестиционното ни
намерение е чрез закупуване на високотехнологична
автоматизирана мелница да стартираме дейност за преработка
на закупена от нас суровина – пшеница до висококачествено
пълнозърнесто брашно и пазарната му реализация.
Допустим кандидат ли сме при условие, че кодът на
икономическа дейност на проекта ще е нов и различен за
предприятието ни?
Моля за ясен и еднозначен отговор изразяващ се в пояснение и
допълнение при тълкуването на Условията за кандидатстване, а
не тяхното цитиране.
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Запитване №
40,
04.11.2021 г.

С уважение,
Т***** Т******
Уважаеми госпожи и господа,
Моля за становището ви във връзка с инвестиционно
намерение за кандидатстване по процедура BG06RDNP0014.015 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по
подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в
материални активи“ от Програма за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г. :
Основната дейност на преработвателно предприятие е
замразяване на охлюви /селскостопански - градински, а не
морски/.
При определяне кода на икономическата дейност на
предприятието е взето под внимание, че дейността е
преработвателна и, съответно, е отнесена към група С
„Преработваща промишленост“. Преработката на охлюви е
отнесена от служители в Националния статистически институт
към код 10.20, наименованието на икономическата дейност на
който е „Преработка и консервиране на риба и други водни
животни, без готови ястия“. Предполага се, че това е
направено, т.к. липсва код на икономическа дейност в група С
„Преработваща промишленост“, към който изрично да бъде
отнесена дейността преработка на градински охлюви.
По своята същност дейността на предприятието е преработка
на селскостопански продукти. В същото време съгласно буква
„д“ от раздел 13.3 „Недопустими дейности“ на Условията за
кндидатстване по Процедурата финансова помощ не се
предоставя за дейности свързани с преработка и/или маркетинг
на риба и рибни продукти, а кода на икономическа дейност на

От така представената в запитването Ви информация, УО
счита, че условието за допустимост на кандидата по т. 1,
буква „в‘ от раздел 11.1 на УК би могло да е изпълнено, в
случай на регистрация по Закона за храните за преработка
на селскостопански продукти от най – малко 36 месеца към
датата на подаване на проектното предложение, както и в
случаите на изпълнение на всички останали изисквания
към отделните видове кандидати, съгласно УК.
Финансова помощ по процедурата се предоставя за
извършване на инвестиции в избрани производствени
сектори,
свързани
с
преработката/маркетинга
на
селскостопански продукти, посочени в т. 2 от раздел 13.1
на УК. В допълнение в съответствие с т. 4 от раздел 13.1 на
УК: „Продуктите от допустимите за финансова помощ
сектори, за чиято преработка и/или маркетинг се
кандидатства, трябва да са описани в приложение № І по
чл. 38 от ДФЕС, наричано по-нататък "приложение № І
от ДФЕС", посочени в приложение № 5 от настоящите
Условия за кандидатстване“.
Правим уточнението, че във Вашето запитване е включена
информация, която подлежи на оценка от оценителната
комисия, която ще разполага с цялата документация и
информация по проектното предложение.
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Запитване №
41,
05.11.2021 г.

предприятието е определен като „Преработка и консервиране
на риба и други водни животни, без готови ястия“.
Моля за становише относно допустимостта на предприятие по
Процедура
BG06RDNP001-4.015,
което
преработва
селскостопански продукти /градински охлюв/, но КИД-а му е
„Преработка и консервиране на риба и други водни животни,
без готови ястия“ при спазване на всичи други условия за
допустимост от Условията за кандидатстване по Процедурата.
Уважаеми Дами и Господа,
1. Съгласно условията за кандидатстване е ли е допустимо
новорегистрирано юридическо лице ЕООД (регистрирано през
2021 г.) със собтсвеник Физическо лице, регистрирано като
земеделски производител, да участва по процедурата? Като
собственика на ЕООД е земеделски стопанин над 36 месеца.

2. Попадат ли колбасите в Глава 16 от приложение № І от
ДФЕС?

1. Във връзка с изискването на т. 2 от раздел 11.1 на УК и
невъзможността кандидатите по процедурата да са
физически лица е предвидено изключението в т. 10 от
раздел 11.1 на УК за еднолични дружества с ограничена
отговорност (ЕООД). В случай на изпълнение на
условието на т. 10 от раздел 11.1 на УК и в контекста на
Вашето
запитване,
УО
прави
уточнение,
че
новорегистрираното ЕООД е допустим кандидат по
процедурата, в случаите когато едноличния собственик на
капитала отговаря на условията за допустимост за
земеделски стопанин, в качеството си на физическо лице.
2. В глава 16 „Продукти от месо, риби или ракообразни,
мекотели или други водни безгръбначни“ от приложение №
І от списъка по чл. 38 от Договора за функционирането на
Европейския съюз, в код 1601 00 попадат „Колбаси и
подобни продукти от месо, карантии или кръв;
приготвени храни на база на тези продукти“. Глава 16 е
включена и в Приложение № 5 „Списък по чл. 38 от
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3. Като се вземе предвид, че маслото се произвежда от извара, а Договора за функционирането на Европейския съюз и
извара от мляко, то инвестиции насочени към активи за Работни операции по първична преработка на памук“ към
преработка на прясно мляко с цел производство на масло УК. Също така следва да имате предвид, че оценката на
допустими ли са?
проектните предложения се извършва от оценителната
комисия въз основа на проектното предложение в неговата
цялост, включително всички приложени документи.
4. Допустимо ли е да се закупи система за отопление със спирт
получен от преработена суроватка, като се придържаме към 3. Производството на масло от мляко се отнася в сектор
дефиницията БИОМАСА, което включва и животински „Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с
отпадъци?
изключение на производство, преработка и/или маркетинг
5. Попадат ли плодови сокове, сладка и конфитюри със и без
на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни
захар в приложение № І от ДФЕС?
6. В случваите, в които прреработената продукция се продава в продукти“ и попада в обхвата на допустимите дейности по
търговска мрежа на същото юридическо лице (преработвателя) подмярката.
трябва ли да се представят договори за реализация на
продукцията?
4. Поставеният въпрос е неясен. Допустимите разходи са
7. Моля да тълкувaте следния текст от условията за описани в раздели 14.1 и 14.2 на УК.
кандидатстване „Финансовата помощ не се предоставя на 5. В глава 20 „Хранителни продукти от зеленчуци, плодове
кандидати/бенефициенти на помощта, които не са независими
предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от ЗМСП и за които се или други части от растения“ от приложение № І от
установи, че са учредени или преобразувани след 1 януари 2014 списъка по чл. 38 от Договора за функционирането на
г. с цел получаване на предимство в противоречие с целта на Европейския съюз под код 2009 попадат “Плодови сокове
подмярката по ПРСР 2014 – 2020 г., включително с цел (включително гроздова мъст) или зеленчукови сокове,
получаване на финансова помощ в размер, надвишаващ неферментирали, без прибавка на алкохол, със или без
посочените по тези условия максимални размери“.
прибавка на захар или други подсладители“ и под код 2007
Ако кандидатът е ЮЛ, преработвател и отделно от това
попадат „Конфитюри, желета от плодове, мармaлади,
собственикът на капитала притежава и друго ЮЛ, което
търгува с продукцията на кандидата и второто ЮЛ (търговец) е пюрета от плодове или черупкови плодове и каши от
регситрирано 2015 г., то допустим кандидат ли е ЮЛ плодове или черупкови плодове, приготвени чрез варене, със
или без прибавка на захар или други подсладител“. Глава 20
преработвател.
8. Допустим кандидат ли е преработвател на етерично маслени
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култури, който не се намира в селска община?
9. Съгласно точка 13.3: Недопустими дейности от Условията за
кандидатстване става ясно, че инвесртиции в лозаро-винарския
сектор не са допустими, тъй като попадат в обхвата на чл. 1 от
Наредба № 2 от 2014 г. В същата наредба СМР дейности и
инвестиции във ВЕИ не са опоменати, което означава ли, че по
подмярка 4.2. са допустими СМР и ВЕИ за лозаро-винарите?
10. Съгласно точка 13.1. от условията за кандидатстване става
ясно, че инвестициите за производство на енергия чрез
преработка на първична и вторична биомаса от растителни и
животински продукти са допустими НЯКОИ от секторите по т.
2.. Това означава ли, че важи за всички сектори от т.2?
11. По отношение на точка 9 от 11.2. от Условията за
кандидатстване
се
интересувам
дали
потенциален
бенифициент, който е плучил помощ регламент 702/2014
заради унищожена продукция, може ли да кандидатства при
условие, че отговаря на всички останали условия за
допустимост.
12. Инвестиции насочени към крайни продукти, съдържащи
захар и консерванти (заедно) допустими ли са?

е включена и в Приложение № 5 „Списък по чл. 38 от
Договора за функционирането на Европейския съюз и
Работни операции по първична преработка на памук“ към
УК. Също така следва да имате предвид, че оценката на
проектните предложения се извършва от оценителната
комисия въз основа на проектното предложение в неговата
цялост, включително всички приложени документи.
6. Условието по т. 14 от раздел 13.2 на УК се доказва с
документа по т. 33 от раздел 24.1 на УК. Следва да имате
предвид, че съгласно т. 8 от раздел 14.3 не са допустими
„разходи за търговия на дребно“.
7. Цитираното от Вас условие от една страна, гарантира
правилното изразходване на бюджета на ЕС, а от друга
страна, защита на финансовите интереси на Съюза.
Проверката на условието се извършва от оценителна
комисия, която ще разполага с цялата документация и
информация по проектното предложение.
8. Съгласно т. 1, буква „в“ от раздел 11.1 на УК са
допустими „еднолични търговци и юридически лица,
различни от кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква
„б“, които са извършвали дейности по преработка на
селскостопански
продукти
без
прекъсване
през
последните 36 месеца към датата на подаване на
проектното предложение“. В случай на проектни
предложения включващи инвестиции в преработка на
продукти от приложение № І от ДФЕС в продукти извън
приложение № І от ДФЕС или памук, дейностите трябва да
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се извършват на територията на селските райони съгласно
Приложение №1А към настоящите УК.
9. Съгласно т. 2, буква „б“ от раздел 13.3 на УК, финансова
помощ не се предоставя за дейности „допустими за
подпомагане по чл. 1 от Наредба № 2 от 2014 г. за
условията и реда за предоставяне на финансова помощ по
Националната програма за подпомагане на лозаровинарския сектор за периода 2014 – 2018 г. (ДВ, бр. 34 от
2014 г.) и Наредба № 6 от 26.10.2018 г. за условията и
реда за предоставяне на финансова помощ по Национална
програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за
периода 2019 – 2023 г. за производството на лозаровинарски продукти по приложение № 1 от Закона за
виното и спиртните напитки“.
10. Инвестиции за производство на енергия от ВЕИ са
приложими за всички производствени сектори по т. 2 от
раздел 13.1 на УК, но съгласно т. 5 от раздел 13.3 на УК:
„Финансова помощ не се предоставя за инвестиции за
производство на биогориво или електроенергия от ВЕИ за
проектни предложения включващи преработка на
продукти от приложение № І от ДФЕС в продукти извън
приложение № І от ДФЕС.“.
11. Посоченото изискване в т. 9 от раздел 11.2 на УК се
отнася за „…кандидати с проекти, включващи инвестиции
за преработка на селскостопански продукти в
неселскостопански продукти извън приложение № I от
ДФЕС или памук…“, като във връзка с Вашето запитване е
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Запитване №
42,
05.11.2021 г.

предвидено представянето към проектното предложение на
документа по т. 7 от раздел 24.1 на УК.
12. Поставеният въпрос е неясен. Обръщаме Ви внимание,
че в т. 2 от раздел 13.1 на УК са посочени допустимите
производствени
сектори,
свързани
с
преработката/маркетинга на селскостопански продукти, а в
т. 5 от раздел 13.1 на УК изрично е посочено, че
„съответствието на проектните предложения със
секторите се определя въз основа на селскостопанските
продукти, за чиято преработка и/или маркетинг се
кандидатства, както и получените крайни продукти“.
Уважаеми дами и господа,
По поставения въпрос УО на ПРСР извършва
допълнителна проверка и/или допълнително становище,
Във връзка с обявената BG06RDNP001-4.015 - Процедура чрез като отговора по същия ще бъде включен при следващо
подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции публикуване на разяснения свързани с настоящата
в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от процедура.
мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. моля за
конкретен отговор на следния въпрос:
Компанията ни развива дългогодишна дейност в областта на
обработката и пакетирането на богат асортимент от варива
продукти. През последните години до 2019г. вкл. фирмата ни е
с код на икономическата дейност 46.38 „Специализирана
търговия на едро с други хранителни стоки“, съгласно КИД
2008. За приключената 2020г. новият код на дружеството е
01.63 „Дейности след прибиранe на реколтата“. Съгласно т.
11.1. Критерии за допустимост на кандидатите от УК,
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предприятието ни е извършвало дейности по преработка на
селскостопански продукти без прекъсване през последните 36
месеца.
С оглед на горе представената фактическа ситуация, моля да
потвърдите, че компанията ни е допустим кандидат по
процедурата, при стриктно спазване на всички останали
критерии за допустимост, произтичащи от Условията за
кандидатстване.
Благодарим предварително за отговора.
Запитване №
43,
08.11.2021 г.

Здравейте!
Допустими за подпомагане по процедурата са и регистрирани
земеделски стопани /без прекъсване, повече от 36 месеца към
датата на кандидатстване/. За кандидатите - едноличните
дружества с ограничена отговорност, които не са регистрирани
като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за
създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани
се признава за изпълнено това условие за допустимост, ако на
него отоваря физическото лице, което е едноличен собственик
на капитала на юридическото лице.
Съгласно условията за кандидатстване по процедурата
критерий за оценка 2.2 е „Проектни предложения представени
от кандидати регистрирани земеделски стопани, за преработка
на произведените в стопанствата им селскостопански
продукти“.
Предвид гореизложеното ЕООД, което не е регистрирано като
земеделски стопанин ще получи ли точки по този критерий, в
случай, че над 50% от обема на планираните от ЕООД за

В съответствие с условието по т. 3 от раздел 22.2 на УК, на
оценка по критерий за оценка № 2.2 подлежат проектни
предложения на кандидати, които са регистрирани
земеделски стопани, за които е изпълнено минималното
изискване по критерия, а именно над 50% или 75% „от
обема на планираните за преработка селскостопански
продукти са произведени в земеделското стопанство на
кандидата“. В УК по отношение на критерий за оценка №
2.2 не е предвидена възможност за кандидати еднолични
търговци и еднолични дружества с ограничена
отговорност, за които са признати обстоятелствата по т. 9 и
т. 10 от раздел 11.1 на УК, да се признават и
обстоятелствата на физическото лице, което е едноличен
собственик на капитала.
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Запитване №
44,
09.11.2021 г.

преработка селскостопански продукти са произведени в
земеделското стопанство на физическото лице, едноличен
собственик на капитала
Здравейте,
1. В т. 2 от раздел 24.2 на УК е описан необходимия
документ, а именно: „Първични счетоводни документи
Във връзка с отворения приев по подмярка 4.2, имам следните (фактури), доказващи съответствие с критерии за подбор
въпроси:
№ 2.3“. В ИСУН 2020 посоченият от Вас документ е
1.
Въпрос:
общоприложим. В конкретният случай за нуждите на
В ИСУН, в раздел документи за прикачване към проектното настоящата процедура трябва да се прикачи документа по
т. 2 от раздел 24.2 на УК, като в поле “описание“ се описва
предложение се визуализира следния документ:
наименованието на документа.
2. Съгласно УК е предоставена възможност за
предоставяне към проектното предложение на един или
няколко първични счетоводни документи (фактури),
доказващи съответствие с критерии за подбор № 2.3.

Към първичните счетоводни документи (фактури) се изисква и
декларация за износ. Каква декларация се има предвид, при
условие, че в насоките за кандидатстване не фигурира такъв
документ?
Проектни предложения, представени от кандидати, които през
2020 г. са реализирали приходи от износ и/или вътрешно
общностни доставки на селскостопански продукти или
преработени селскостопански продукти (критерий за оценка
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2.3), са такива които удостоверят това обстоятелство с
документа по т. 2, 3 и 4 от Раздел 24.2. „Списък с документи,
доказващи съответствие с критериите за оценка на проекти“.:
2. Първични счетоводни документи (фактури), доказващи
съответствие с критерии за подбор № 2.3 (Представя се, в
случай че кандидатът заявява точки по критерий за подбор №
2.3). Представят се във формат „pdf“ или „jpg”.
3. Международни товарителници съобразно използвания
транспорт, като доказателство за доставката на товара в
крайната дестинация, доказваща съответствие с критерии за
подбор № 2.3 (Представя се в случаите на вътрешно общностни изпращания на стоки, осъществени между
Република България и страните-членки на Европейския съюз).
Представя се във формат „pdf“ или „jpg”.
4. Митническа декларация, доказваща съответствие с критерии
за подбор № 2.3 (представя се в случаите на износ на
произведена или преработена селскостопанска продукция за
трети страни). Представя се във формат „pdf“ или „jpg.

Запитване №
45,
09.11.2021 г.

2. Въпрос:
Колко фактури трябва да се представят като доказателство-по
т. 2 от Раздел 24.2 – всички фактури за износ или е достатъчно
да се представи само една от всички издадени фактури?
Въпрос по процедура BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020
г.:
Инвестиционното намерение на преработвателно предприятие
по процедурата включва изграждане на две системи: автономна
фотоволтаична система /до 30 кW/ и соларна система за топла
вода /до 10 кW/.

Автономната фотоволтаична система попада в „Списък с
наименованията на активите, дейностите и услугите, за
които са определени референтни разходи“. „Соларна
система за топла вода“ не фигурира в Приложение № 8
„Списък с наименованията на активите, дейностите и
услугите, за които са определени референтни разходи“ и за
обосноваваността на разходите, кандидатът следва да
55

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.015 ПО
ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 20142020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ

Запитване №
46,
09.11.2021 г.

В Приложение № 8 към Условията за кандидатстване „Списък представи описаните документи в т. 25 от раздел 24.1
с наименованията на активите, дейностите и услугите, за които „Списък с общи документи“ от УК.
са определени референтни разходи“ са посочени под
референтен СМР номер 8.1 „СМР на Автономни
фотоволтаични (соларни) системи“.
Може ли да се счита, че и за двата вида системи има определен
референтен разход съгласно Приложение № 8 към Условията за
кандидатстване.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с прием на проектните предложения по Процедура
чрез подбор № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2.
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020
г., бихме желали да отправим запитване за допълнителни
разяснения.
В Условията за кандидатстване по горецитираната процедура е
записано в раздел 22.2 Методика за оценка на проектните
предложения в т.10. Проектни предложения с инвестиции и
дейности осигуряващи опазване на компонентите на околната
среда, включително ВЕИ (критерий за оценка № 4.3) са такива,
при които най-малко 15 на сто от размера на допустимите
инвестиционни разходи по проекта попадат в Приложение № 1,
критерий за оценка № 4.3, описани са в Таблица 1Б
„Инвестиционни разходи осигуряващи опазване компонентите
на околната среда, включително ВЕИ“ и са обосновани в
Таблица Г „Подробно описание на дейностите и инвестициите
свързани
с
устойчиво
и
цифрово
икономическо
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възстановяване“ от Приложение № 6 „Бизнес план“ и
получават 10 точки.
Моля да ми отговорите на следните Въпроси:
1. Попада ли в обхвата на критерий за оценка № 4.3 в
Приложение № 1 „Списък на инвестиционни разходи,
допринасящи към изпълнение на целите на Инструмента на
Европейския съюз за възстановяване“ по принцип и по
конкретно в описаните инвестиции по точка 1.4. „Изграждане
на инсталации за ВЕИ за производство на енергия за собствено
потребление, включително такива използващи биомаса“
доставката и монтажа на инсталации - Соларни системи за
топла вода за собствено потребление, като топлата вода е
необходима за производствените нужди на предприятието и ще
получим ли 10 точки за закупуването на Соларни системи за
топла вода за собствено потребление, при положение, че са над
15 % допустимите инвестиционни разходи по проекта.
2. Допустими ли са инвестиционните разходи - за Доставката и
монтажа на инсталации - Соларни системи за топла вода за
собствено потребление и попадат ли в Приложение № 8 Към
Условия за кандидатстване „Списък с наименованията на
активите, дейностите и услугите, за които са определени
референтни разходи „Фотоволтаични (соларни) системи“ или
за закупуването им е необходимо да представим три оферти.
Благодаря за отговора на поставения въпрос.

1. Съгласно текста в т. 1.4 от Приложение № 1 към УК, за
съответствие с критерия допринасят инвестиции, свързани
с „изграждане на инсталации за ВЕИ за производство на
енергия за собствено потребление, включително такива
използващи биомаса“. Възможно е описаният в запитването
Ви актив „Соларни системи за топла вода“ да попадне в
обхвата на критерий за оценка № 4.3 „Проектни
предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи
опазване на компонентите на околната среда, включително
ВЕИ“, само в случаите на производство на топла вода за
производствени нужди, което да е видно от част
„Технологична“ на техническия/работен проект. За тези
инвестиции трябва да са изпълнени условията по т. 23- 30
от раздел 13.2 на УК, което се доказва с документа по т. 36
от раздел 24.1 на УК. В допълнение, в съответствие с УК,
допустимостта на инвестиционните разходи, включени в
проектното предложение се определя от оценителната
комисия въз основа на проектното предложение в неговата
цялост, включително всички приложени документи.
2. Автономната фотоволтаична система попада в „Списък с
наименованията на активите, дейностите и услугите, за
които са определени референтни разходи“.
Соларна
система за топла вода не фигурира в „Списък с
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наименованията на активите, дейностите и услугите, за
които са определени референтни разходи“ и за
обосноваване на разходите за нея, кандидатът следва да
представи описаните документи в т. 25 от Раздел 24.1
Списък с общи документи от Условията за кандидатстване.
Запитване №
47,
09.11.2021 г.

Здравейте!
Имам следните въпроси по отворената процедура чрез подбор
на проектни предложения BG06RDNP001-4.015 по подмярка
4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“:
1. Съгласно т. 9 и 10 от раздел 11.1. от УК, за ЕТ и ЕООД,
нерегистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г., се
признават и обстоятелствата по т. 1, буква „а“, т. 3 и т. 4 на
физическото лице, т.е. се приема, че кандидатът – ЕТ или
ЕООД е регистриран земеделски стопанин. В тази връзка, ако в
предприятието
се
предвижда
преработка
само
на
произведените в стопанството на физическото лице земеделски
продукти, то:
1.1. Ще се счита ли за изпълнено изискването на т. 12 от раздел
13.2 „Най-малко 25 на сто от общата суровинна база,
определена в производствената програма за първа прогнозна
година от изпълнението на бизнес плана, трябва да е от
собствена продукция и/или от регистрирани земеделски
стопани. В случай на преработка на собствени земеделски
суровини от трайни насаждения и/или животни, отглеждани в
земеделското стопанство на кандидата, трябва да се докаже
възможност за производството на съответните количества
суровини посочени в Приложение № 15, към датата на
подаване на проектното предложение“?
1.2. Какви документи се представят за доказване на това
изискване - декларация за видовете и количества суровини

1.1 Във връзка с поставения въпрос, правим уточнение, че
за собствена суровина се считат селскостопанските
продукти, произведени в земеделското стопанство на
кандидата.
1.2 Когато кандидатът е едноличен търговец, за който са
признати обстоятелствата по т. 1, буква „а“, т. 3 и т. 4 от
УК е необходимо да се представи декларация за видовете и
количества суровини (Приложение № 15). Когато
кандидатът е ЕООД, за което са признати обстоятелствата
по т. 1, буква „а“, т. 3 и т. 4 от УК е необходимо да
представи договори с описани вид, количества и цени на
58

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.015 ПО
ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 20142020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
(Приложение № 15) или договори с описани вид, количества и
цени на основните суровини, сключени между ФЛ и ЕООД или
ФЛ и ЕТ (т.е. сам със себе си)?
1.3. Ще бъде ли даден приоритет по критерий 2.2 „Проектни
предложения представени от кандидати регистрирани
земеделски стопани, за преработка на произведените в
стопанствата им селскостопански продукти“, след като в т. 9 и
10 от раздел 11.1. от УК се приема, че кандидати ЕТ или ЕООД
са регистрирани земеделски стопани, ако физическото лице
отговаря на условията и преработваната суровина ще бъде
собствена?
2. В документ 8 от раздел 24.1. се изисква справка за дейността
на кандидата за стопанската 2020/2021 година, издадена във
връзка с регистрацията като земеделски стопанин по реда на
Наредба № 3 от 1999 г., а също така, и във всички изисквания
на УК се приема за предходна година 2020. В тази връзка,:
2.1. Следва ли за кандидат земеделски стопанин да е извършена
пререгистрация за стопанска 2021/2022 към датата на
кандидатстване или това изискване може да бъде изпълнено в
нормативно определения срок и след датата на подаване на
проектното предложение?
2.2. Декларацията за изчисление на стандартен производствен
обем на земеделското стопанството с данни от коя стопанска
година следва да бъде попълнена – 2020/2021 или 2021/2022?
3. Допустима ли е по процедурата преработка на зърненожитни култури за производство на гранулиран фураж за храна
на животни и риби?
Предварително благодаря за отговора!

основните суровини, сключени между ФЛ и ЕООД.
1.3 В УК не е предвидена възможност за кандидатите
еднолични търговци и еднолични дружества с ограничена
отговорност, за които са признати обстоятелствата по т. 9 и
т. 10 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, по критерий за оценка № 2.2 да се признават
и обстоятелствата на физическото лице, което е едноличен
собственик на капитала.
2. Във връзка с поставения въпрос правим уточнението, че
справка за дейността на кандидата, издадена във връзка с
регистрацията като земеделски стопанин по реда на
Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на
регистър на земеделските стопани, следва да бъде за
стопанската 2021/2022 година. Следва да имате предвид и
текста след документа по т. 8 от раздел 24.1 на УК, а
именно: „Когато този документ не е представен към
датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по
т. 5 от Раздел 21.1- Представя се от кандидати
земеделски стопани“
2.1 и 2.2 За доказване на условието по т. 3, буква „б“ от
раздел 11.1 на УК е необходимо кандидатите земеделски
стопани да имат регистрация по Наредба № 3/1999 за
текущата стопанска година към датата на подаване на
проектното предложение.
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3. Финансова помощ по процедурата се предоставя за
извършване на инвестиции в избрани производствени
сектори,
свързани
с
преработката/маркетинга
на
селскостопански продукти, посочени в т. 2 от раздел 13.1
на УК и в частност в т. 2, буква „з“ от раздел 13.1 на УК е
посочено „готови храни за селскостопански животни
(фуражи)“. В допълнение съгласно т. 15 от Допълнителни
разпоредби към Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за
ветеринарномедицинските
изисквания
към
животновъдните обекти:
"Селскостопански животни са едри преживни животни,
дребни преживни животни, свине, еднокопитни животни,
зайци, птици, риби и пчелни семейства, отглеждани и
развъждани със селскостопанска цел за производство на
животински продукти, други селскостопански цели или за
работа“.
Запитване №
48,
10.11.2021 г.

Здравейте,
Във връзка с текущия прием по процедура № BG06RDNP0014.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в
материални активи“ от Програма за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г., бихме искали да получим
компетентния ви отговор по следния въпрос:
„Допустим ли е кандидат, който произвежда топени сирена от
Приложение №1 от ДФЕС – група 4 „Млечни продукти“, за
които използва като основни суровини краве сирене и краве
масло? Съгласно т. 2 от раздел 13.1 „Допустими инвестиции“
от условията за кандидатстване, финансовата помощ по

В съответствие с т. 2 от раздел 13.1 на УК „Финансова
помощ се предоставя за извършване на инвестиции в
следните избрани производствени сектори, свързани с
преработката/маркетинга на селскостопански продукти“.
В т. 5 от раздел 13.1 на УК е уточнено, че
„съответствието на проектните предложения със
секторите се определя въз основа на селскостопанските
продукти, за чиято преработка и/или маркетинг се
кандидатства, както и получените крайни продукти“.
Съгласно дефиницията
в
УК,
преработка
на
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подмярката се предоставя за извършване на инвестиции
свързани с преработка/маркетинг на селскостопански продукти
в т.ч. мляко и млечни продукти по буква „а“. Съгласно
написаното в условията за кандидатстване би следвало
суровините краве сирене и краве масло да са допустими
суровини за производството на продукти в Приложение №1 от
ДФЕС“.
Поздрави,
G***** G********

Запитване №
49,
10.11.2021 г.

Здравейте ,
Във връзка с обявена процедура № BG06RDNP001-4.015 по
подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“ моля за вашето становище по
слендия въпрос:
Физическите лица – регистрирани земеделски производители
са недопустими за кандидатстване по процедурата в резултат
на което се дава възможност съгласно т.10 и 11 от глава 11.1
Критерий за допустимост да кандидатстват чрез

селскостопански продукти е „всяко обработване и
технологично въздействие на селскостопански продукт, в
резултат на което се получава продукт, който също е
селскостопански продукт, с изключение на дейностите,
извършвани в стопанството, необходими за приготвяне на
животински или растителен продукт за първа продажба“
В случай, че посочените продукти „краве сирене“ и „масло“
са изходна суровина по т. 5 от раздел 13.1 на УК, за
преработката им до краен продукт „топено сирене“ и не са
междинен продукт при преработката на краве мляко,
извършено от кандидата, то дейностите по тяхната
преработката не са допустими за подпомагане по
подмярката. Обръщаме Ви внимание, че съгласно т. 35 от
раздел 13.2 на УК „за проектни предложения за
преработка на земеделски суровини от животински
произход, условието по т. 12 се счита за изпълнено,
когато животновъдните обекти, в които се произвеждат
земеделските суровини са регистрирани по реда на чл. 137
от ЗВД“.
Съгласно раздел 22.2 на УК е предвидена възможност за
кандидатите еднолични търговци и еднолични дружества с
ограничена отговорност, за които са признати
обстоятелствата по т. 9 и т. 10 от раздел 11.1 на УК, да се
признават и обстоятелствата на физическото лице, което е
едноличен собственик на капитала, само по критерий за
оценка № 2.5.
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новорегистрирано ЕТ или ЕООД със собственик съответното
физическо лице-земеделски производител. Моля да поясните
новорегистрирано ЕТ или ЕООД , чиито собственик физическо
лице е регистрирани земеделски производители (ограничен да
кандидатстват по подмярка 4.2 , като физическо лице) ще
получи ли точки по критериите за оценка на които отговарят в
качеството си на физическо лица-земеделски производител.
Пример критерии 2.2, 2.3, 2.5, 3.1, 4.1.
Благодаря предварително.
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Публикувано на 21.01.2022 г.
Допълнителен Уважаеми дами и господа,
отговор
на Във връзка с намерение за кандидатстване по процедура
запитване № №BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в
14,
преработка/маркетинг на селскостопански продукти", имам
22.10.2021 г.
следните въпроси:
Съгласно т 11. Допустими кандидати, 11.1. Критерии за
допустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване по
№BG06RDNP001-4.013 по подмярка 4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти" допустими
кандидати са еднолични търговци и юридически лица, различни
от кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква „б“, които са
извършвали дейности по преработка на селскостопански
продукти без прекъсване през последните 36 месеца към датата
на подаване на проектното предложение или еднолични
търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1,
буква „а“ и т. 1, буква „б“, с проектни предложения за
инвестиции, които се изпълняват изцяло в обект за преработка
на селскостопански продукти, в който е извършвана дейност по
преработка най – малко 36 месеца към датата на подаване на
проектното предложение.
Видно от посоченото условие по-долу в т.13.2 Допустимостта на
кандидатите по т. 1, буква „в“ раздел 11 „Допустими кандидати“
се проверява служебно от оценителната комисия за регистрация
на кандидата или обекта за преработка на селскостопански
продукти по Закона за храните. За кандидатите с
производствени сектори, за които законът не е приложим се
извършва проверка и в Националния статистически институт за
кода на основната и допълнителните икономически дейности на
кандидата за 2018, 2019 и 2020 г., като за целта кандидатите
попълват декларация, съгласно Приложение № 19.

Съгласно т. 1, буква „в‘ от раздел 11.1 на УК са допустими:
„еднолични търговци и юридически лица, различни от
кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква „б“, които са
извършвали дейности по преработка на селскостопански
продукти без прекъсване през последните 36 месеца към
датата на подаване на проектното предложение“.
Във връзка с поставения въпрос и в съответствие с т. 13.2
от раздел 11.1 на УК за кандидати, за които Законът за
храните е приложим оценителната комисия извършва
служебна проверка за регистрация на „кандидата по
Закона за храните“ от най – малко 36 месеца към датата на
подаване на проектното предложение. Съгласно изречение
второ от същата точка, проверка в НСИ за кода на
основната и допълнителните икономически дейности на
кандидатите за 2018, 2019 и 2020 г. се извършва само за
кандидати, с производствени сектори, за които не е
приложим Законът за храните. Съгласно инструкцията под
черта в Приложение № 19, за проектни преложения
подадени през 2022 г. се извършва проверка и за дейността
на кандидата и през 2021 г.
От така представената в запитването Ви информация, УО
счита, че изпълнение на условието по т. 1, буква „в‘ от
раздел 11.1 на УК би могло да е изпълнено само за
„Дружество 1“, в случай на регистрация по Закона за
храните за преработка на селскостопански продукти от
най – малко 36 месеца към датата на подаване на
проектното предложение, както и в случаите на изпълнение
на всички останали изисквания към отделните видове
кандидати.
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Въпросът ми е следният: Имаме две преработвателни
предприятия за преработка на месо.
Дружество 1 е с над двадесет годишна история, занимаващо се с
месопреработка и има регистрация по Закона за храните като
бизнес оператор, преработващ и търгуващ с храни от
животински произход и в частност месо, месни продукти и
деликатеси. Ветеринарният одобрителен номер на обекта е
BG1604039, но дружеството няма за трите 2018, 2019 и 2020
години код на икономическа дейност, която да съответства на
преработка на месо. Допустим кандидат ли е по подмярка 4.2
Дружество 1, при условие че е изпълнено само едно от
условието в т.13.2, а именно: регистрация на кандидата или
обекта за преработка на селскостопански продукти по Закона за
храните?
Дружество 2 също е преработвател на месо и производител на
месни продукти. За целта дружеството използва под наем част
от производствените площи, машини и оборудване на
Дружество 1, както и свои машини и оборудване. Всички месни
продукти и деликатеси имат на етикетировката си ветеринарния
одобрителен номер BG1604039 на Дружество 1, но дружеството
има код на икономическа дейност за 2018, 2019 и 2020 година
10.13-Производство на месни продукти, без готови ястия. В този
случай допустими кандидат ли е Дружество 2, при условие че е
изпълнено само второто условие в т.13.2, а именно: само кода
на основната икономическа дейност отговаря ?
Ако е в този случай не са допустими и двете дружества, и трябва
да отговарят едновременно и на двете условия посочени в т.13.2,
а именно: регистрация на кандидата или обекта за преработка
на селскостопански продукти по Закона за храните и код на
основната и допълнителните икономически дейности на
кандидата за 2018, 2019 и 2020 г., то тогава ако Дружество 1
предостави в настоящият момент възможност за процедура по
64

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.015 ПО
ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 20142020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
регистрация на Дружество 2 като бизнес оператор, преработващ
на храни от животински произход и към момента на
кандидатстването дружеството вече ще има ветеринарен
одобрителен номер, то тогава Дружество 2 би ли бил допустим
кандидат при условие, че ветеринарният одобрителен номер на
обекта сега стане собственост на Дружество 2 и притежава
съответните технологични потоци, НАССР системи, добри
производствени практики и технологична документация.
Видно от горното, Дружество 2 е дружество с КИД 10.13,
извършващо вътрешнообщности доставки, с повече от три
години история в областта на месопреработката, но ще бъде с
регистрация по Закона за храните като бизнес оператор,
преработващ и търгуващ с храни от животински произход от
2021 г.
Благодаря предварително!
Във връзка с поставения въпрос, условието по т. 1, буква
Допълнителен Уважаеми представители на УО,
отговор
на
„в‘ от раздел 11.1 на УК е изпълнено, в случай на
запитване № Във връзка с Процедура чрез подбор на проектни предложения регистрация на кандидата по Закона за храните за
BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в
38,
преработка на селскостопански продукти от най – малко 36
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4
04.11.2021 г.
„Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на месеца към датата на подаване на проектното предложение,
селските райони за периода 2014-2020 г., моля за разяснение по както и в случаите на изпълнение на всички останали
изисквания към отделните видове кандидати, без
следния въпрос:
Предварително пояснения необходими за изясняване същността конкретизиране на кода на основната и допълнителните
на въпроса:
икономически дейности на кандидата.
Дружеството ни извършва следната дейност – мелене на В случаите на кандидати с производствени сектори, за
пълнозърнесто брашно от лимец чрез каменна мелница в
които Законът за храните не е приложим се извършва
регистриран обект за производство на следните групи храни,
съгл. Параграф 1, т. 12 от Закона за храните: „зърнени храни и проверка и в Националния статистически институт за кода
храни на зърнена основа“ – жито, царевица, ориз, овес, лимец ( на основната и допълнителните икономически дейности на
1. Почистване и лющене на лимец и 2. Мелене на брашно) в кандидата за 2018, 2019 и 2020 г., като за целта
БАБХ от 2017 г. ( повече от 36 месеца без прекъсване съгласно
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Условията за допустимост от Условията за кандидатстване).
Тази дейност попада в определението за „Преработка на
селскостопански
продукти“
съгласно
Условията
за
кандидатстване.
В този смисъл и съгласно записаното като „Важно“ в т. „13.2 от
Раздел 11.1 на Условията за кандидатстване - „Допустимостта
на кандидатите по т. 1, буква „в“, където попада нашето
дружество, се проверява служебно от оценителната комисия за
регистрация на кандидата по Закона за храните. За кандидатите
с производствени сектори, за които законът не е приложим се
извършва проверка и в Националния статистически институт за
КИД за 2018. 2019 и 2020г..“
Съответно дейността, която извършваме подлежи на
регистрация по Закона за храните, поради което имаме
Удостоверение за регистрация на обект за производство на
храни видно от публичният Регистъра на БАБХ сме със статус
„АКТИВЕН“ от 02.11.2017 г.

кандидатите попълват декларация, съгласно Приложение №
19. Съгласно инструкцията под черта в Приложение № 19,
за проектни предложения подадени през 2022 г. се
извършва проверка и за дейността на кандидата и през 2021
г.
Обръщаме Ви внимание, че по процедурата не се
подпомагат проектни предложения с включени дейности по
„предоставянето на услуга по мелене на брашно от лимец“.

Същност на въпроса:
Дружеството ни в момента генерира приходи от предоставяне на
услугата „мелене на пълнозърнесто брашно от лимец“, които
приходи са посочени в ОПР към ГФО за 2018, 2019 и 2020 г.
подадено към НСИ като приходи от „УСЛУГИ“. Съответно
счетоводството е определило приходите в КИД 01.61
Спомагателни дейности в растениевъдството.
Според Условията за кандидатстване определянето на
допустимостта е комплексно и е съобразно правилното
определяне на допустимостта на кандидата, както и
определянето и описването на допустими за процедурата
дейности и разходи по проекта без да са идентифицирани
допустими основни и допълнителни кодове на икономическа
дейност.
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Въпросът ни е стартирането на дейност, попадаща в различен от
основният към моментна код на икономическа дейност (КИД
01.61 Спомагателни дейности в растениевъдството) за
предприятието ни допустимо ли е при условие, че планираме да
закупим нова автоматизирана мелница и да стартираме дейност
чрез нея попадаща в КИД 10.61 Производство на мелничарски
продукти. Тоест КИД на организацията във формуляра в ИСУН
ще е 01.61 Спомагателни дейности в растениевъдството, а КИД
на проекта 10.61 Производство на мелничарски продукти.
Съответно това ще бъде отразено и в Бизнес плана приложен
към проектното предложение. По този начин чрез инвестицията
ще се постигне диверсификация на приходите – около 80% от
планираните приходи по проектното предложение отразени в
бизнес плана приложен към него ще бъдат от предоставянето на
услуга по мелене на брашно от лимец (основен КИД 01.61), а 20
% ще бъдат от преработка и реализация на продукция – брашно
от лимец (допълнителен КИД 10.61). Това ще подобри
цялостната
дейност
и
конкурентоспособността
на
предприятието ни.
Моля за Вашето становище относно гореописаният въпрос.
С уважение,
И*** Д**** - управител
Уважаеми представители на УО,

Допълнителен
отговор
на
запитване № Във връзка с Процедура чрез подбор на проектни предложения
BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в
39,
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4
04.11.2021 г.
„Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г., моля за разяснение по

Във връзка с поставения въпрос, условието по т. 1, буква
„в‘ от раздел 11.1 на УК е изпълнено, в случай на
регистрация на кандидата по Закона за храните за
преработка на селскостопански продукти от най – малко
36 месеца към датата на подаване на проектното
предложение, както и в случаите на изпълнение на всички
останали изисквания към отделните видове кандидати, без
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следния въпрос:
Към момента извършваме „услуга по мелене на брашно“ на
ишлеме. За извършването на услугата по мелене на брашно на
ишлеме сме регистрирали обекта за преработка на храни в БАБХ
преди повече от 36 месеца. Инвестиционното ни намерение е
чрез закупуване на високотехнологична автоматизирана
мелница да стартираме дейност за преработка на закупена от нас
суровина – пшеница до висококачествено пълнозърнесто
брашно и пазарната му реализация.
Допустим кандидат ли сме при условие, че кодът на
икономическа дейност на проекта ще е нов и различен за
предприятието ни?
Моля за ясен и еднозначен отговор изразяващ се в пояснение и
допълнение при тълкуването на Условията за кандидатстване, а
не тяхното цитиране.
С уважение,
Т***** Т******
Уважаеми дами и господа,

Допълнителен
отговор
на
запитване № Във връзка с обявената BG06RDNP001-4.015 - Процедура чрез
подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции
42,
в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка
05.11.2021 г.
4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г. моля за конкретен
отговор на следния въпрос:
Компанията ни развива дългогодишна дейност в областта на
обработката и пакетирането на богат асортимент от варива
продукти. През последните години до 2019г. вкл. фирмата ни е с

конкретизиране на кода на основната и допълнителните
икономически дейности на кандидата.
В случаите на кандидати с производствени сектори, за
които Законът за храните не е приложим се извършва
проверка и в Националния статистически институт за кода
на основната и допълнителните икономически дейности на
кандидата за 2018, 2019 и 2020 г., като за целта
кандидатите попълват декларация, съгласно Приложение
№ 19. Съгласно инструкцията под черта в Приложение №
19, за проектни предложения подадени през 2022 г. се
извършва проверка и за дейността на кандидата и през
2021 г.
В допълнение Ви информирам, че
проектните
предложения могат да включват дейности, които попадат в
избраните производствени сектори, посочени в т. 2 от
раздел 13.1 на УК.
Обръщаме Ви внимание, че по процедурата не се
подпомагат проектни предложения с включени дейности
по „предоставянето на услуга по мелене на брашно“.
Съгласно т. 1, буква „в‘ от раздел 11.1 на УК са допустими:
„еднолични търговци и юридически лица, различни от
кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква „б“, които са
извършвали дейности по преработка на селскостопански
продукти без прекъсване през последните 36 месеца към
датата на подаване на проектното предложение“.
Във връзка с поставения въпрос и в съответствие с т. 13.2
от раздел 11.1 на УК за кандидати, за които Законът за
храните е приложим оценителната комисия извършва
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код на икономическата дейност 46.38 „Специализирана търговия
на едро с други хранителни стоки“, съгласно КИД 2008. За
приключената 2020г. новият код на дружеството е 01.63
„Дейности след прибиранe на реколтата“. Съгласно т. 11.1.
Критерии за допустимост на кандидатите от УК, предприятието
ни е извършвало дейности по преработка на селскостопански
продукти без прекъсване през последните 36 месеца.
С оглед на горе представената фактическа ситуация, моля да
потвърдите, че компанията ни е допустим кандидат по
процедурата, при стриктно спазване на всички останали
критерии за допустимост, произтичащи от Условията за
кандидатстване.

служебна проверка за регистрация на „кандидата по
Закона за храните“ от най – малко 36 месеца към датата на
подаване на проектното предложение. Съгласно изречение
второ от същата точка, проверка в НСИ за кода на
основната и допълнителните икономически дейности на
кандидатите за 2018, 2019 и 2020 г. се извършва само за
кандидати, с производствени сектори, за които не е
приложим Законът за храните, като за целта кандидатите
попълват декларация, съгласно Приложение № 19.
Съгласно инструкцията под черта в Приложение № 19, за
проектни предложения подадени през 2022 г. се извършва
проверка и за дейността на кандидата и през 2021 г.
Благодарим предварително за отговора.
От така представената в запитването Ви информация, УО
счита, че изпълнение на условието по т. 1, буква „в‘ от
раздел 11.1 на УК би могло да е изпълнено само, в случай
на регистрация на кандидата по Закона за храните за
преработка на селскостопански продукти от най – малко 36
месеца към датата на подаване на проектното предложение,
както и в случаите на изпълнение на всички останали
изисквания към отделните видове кандидати. Също така
следва да имате предвид, че оценката на проектните
предложения се извършва от оценителната комисия въз
основа на проектното предложение в неговата цялост,
включително всички приложени документи.
Във връзка с поставените въпроси, Ви предоставяме
Запитване № Г-Н/Г-ЖО,
Заявявам получаване на разяснения по процедура чрез подбор № следните разяснения:
50,
BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в
11.11.2021 г.
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4
„Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на
селските райони за периода 2014-2020г., във връзка със следните
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неясноти:
Специализирани транспортни средства Транспортни средства
с постоянно монтирана апаратура, съоръжения или машини,
които не позволяват използването им за други цели
РАЗЯСНЕНИЕ № 1
РАЗЯСНЕНИЕ № 1
1. В УК е включена дефиниция за „Специализирани
1.
От кой закон е приложимата дефиниция за „Транспортни транспортни средства“, създадена за целите на
средства“?
процедурата и е в съответствие с допустимите разходи за
2.
Кои са „машини, които не позволяват използването им за подмярката в ПРСР 2014-2020 г.
други цели“? Моля да посочите и примери.
2. „…съоръжения или машини, които не позволяват
използването им за други цели“ са такива, които не могат да
се използват и за дейности различни от допустимите
Технологично въздействие Онази част от производствения
дейностите по настоящата процедура.
процес, при която има пряко преобразуване на свойствата или
качественото състояние на първоначалния продукт
РАЗЯСНЕНИЕ № 2
1.
Кои са свойствата на земеделските продукти, които
доказват преобразуване? Моля за изчерпателно посочване и за
примери?
2.
Кои са качествените състояния на земеделските
продукти, които доказват преобразуване? Моля за изчерпателно
посочване и за примери?

РАЗЯСНЕНИЕ № 2
1 и 2. Допустими по подмярката са дейностите по
преработка на селскостопански продукти. С цел яснота за
обхвата на подпомаганите дейности в УК по настоящата
процедура са включени дефиниции за „първично
селскостопанско
производство“,
„технологично
въздействие“, „преработка на селскостопански продукти“ и
„селскостопански продукти“, на базата на които
кандидатите да направят индивидуална преценка за
съответните продукти, в зависимост от вида на
селскостопанските продукти, за чиято преработка се
кандидатства . В т. 2 от раздел 13.1 на УК изрично са
посочени допустими за подпомагане дейности „…свързани
с
преработката/маркетинга
на
селскостопански
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продукти:“ и те трябва да бъдат съобразени с цитираните
по- горе дефиниции.
Пример: Производство на сирене от прясно мляко,
попадащо в сектор по т. 2, буква „а“ от раздел 13.1 на УК:
„мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с
изключение на производство, преработка и/или маркетинг
на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни
продукти“.

13.2: Условия за допустимост на дейностите:
13. В случай на осигуряване на суровинна база по т. 12 от
кланични пунктове суровината трябва да е придружена от
доказателство за произход от регистрирани земеделски стопани.
РАЗЯСНЕНИЕ № 3
1.
Кой е приложимия нормативен акт, в който е наличен
образец на документа за доказване на произход от регистриран
земеделски стопанин?
РАЗЯСНЕНИЕ № 3
2.
Ако няма приложим нормативен акт по точка 1 означава
1
и
2.
Изискването е заложено за целите на настоящата
ли, че документа е със свободен текст и съдържание?
процедура, като съответния документ за суровината трябва
да доказва произхода от регистрирани земеделски стопани
13.2: Условия за допустимост на дейностите:
14. Кандидатите трябва да докажат осигурена реализацията на по реда на Наредба № 3/1999 за създаване и поддържане на
най-малко 50 на сто от готовата продукция за първата прогнозна регистър на земеделските стопани или да е от собствено
година от бизнес плана, а в случаите на инвестиции за производство.
производство на гранулиран фураж се доказва осигурена
реализация на 100 на сто от готовата продукция за целия период
на изпълнение на бизнес плана.
РАЗЯСНЕНИЕ № 4
1.
УО да посочи календарна година (2021, 2022, 2023, 2024,
2025), което трябва да е записана в предварителния договор за
първа година за реализация на продукция.
2.
Ако не се посочи първа календарна година по точка 1, УО
да посочи как да се опише таьзи година в предварителния
РАЗЯСНЕНИЕ № 4
договор.
3.
Доказването на 50 на сто от готовата продукция спрямо
1 и 2. Първата година от изпълнението на показателите на
количество или спрямо стойност се доказва?
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13.2: Условия за допустимост на дейностите:
18. Проектни предложения, които включват разходи за
преместваеми обекти, се придружават с разрешение за
поставяне, издадено в съответствие със ЗУТ. Разрешение за
поставяне се изисква и в случаи на представени проектни
предложения за мобилни преработвателни съоръжения за
преработка на продукти от Приложение № I от ДФЕС в
продукти извън Приложение № I към същия договор, от което
да е видно, че съоръжението ще бъде разположено на
територията на община от Списъка на селските райони –
Приложение № 1А към настоящите условия.
РАЗЯСНЕНИЕ № 5
1.
За целите на точката за еквивалентни ли се приемат
„преместваеми
обекти“
и
„мобилни
преработвателни
съоръжения“?
2.
Изисква ли се разрешение за поставяне на мобилни
преработвателни съоръжения за преработка на продукти от
Приложение № I от ДФЕС в продукти в Приложение № I към
същия договор?

бизнес плана започва да тече от датата на окончателно
плащане и е 365 дни. Конкретна година, приложима за
всички кандидати не може да бъде посочена, тъй като
времето за реализация на инвестиционните разходи е
строго индивидуално за всеки кандидат, съобразно
максималният срок за реализация на проектното
предложение, съгласно УК.
3. В съответствие с текста на т. 14 от раздел 13.2 на УК
„Кандидатите
трябва
да
докажат
осигурена
реализацията на най-малко 50 на сто от готовата
продукция за първата прогнозна година от бизнес
плана….“, условието е по отношение на количеството на
готовата продукция. Следва да имате предвид и условието
по т. 13 от раздел „Ангажименти и други задължения на
бенефициентите“ на Условията за изпълнение, а именно:
„За период от датата на получаване на окончателно
плащане до изтичане на мониторинговия период
бенефицентите се задължават да реализират приходи от
продажба на произведените в изпълнение на проекта
продукти в размер не по-малък от 50 на сто от посочения
в представения към проектното предложение и одобрен
от Фонда бизнес план“

РАЗЯСНЕНИЕ № 5
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13.2: Условия за допустимост на дейностите:
19.1 В случаите на заявени разходи по т. 19, когато
помещенията, в които ще се поставят не са въведени в
експлоатация,
съгласно
приложимото
законодателство,
разходите за тези помещения се включват в таблица 2 от бизнес
плана (Приложение № 6) и за тях кандидатите са длъжни да
представят документите, посочени в
т. 16, т. 22 и т. 38 от
раздел 24.1 „Списък с общи документи“.
РАЗЯСНЕНИЕ № 6
1.
Каква стойност трябва да попълни кандидата в таблица
№ 2 от бизнес плана за помещение, което не е построено и няма
КСС или договор за СМР за да се определи неговата стойност
към момента на кандидатстване? В документите по т. 16, т. 22 и
т. 38 от раздел 24.1 липсва тази стойност!
2.
Документа по т. 18 и 22 могат ли да се представят след
датата на подаване на проектното предложение, в сроковете
които са описани в самите точки?

1. В съответствие с текста на изречение първо на т. 18 от
раздел 13.2 на УК, терминът „преместваеми обекти“ е в
съответствие със Закона за устройство на територията. В
УК е посочена дефиниция за „мобилни преработвателни
съоръжения“ за целите на процедурата.
2. В съответствие с текста на изречение второ на т. 18 от
раздел 13.2 на УК „Разрешение за поставяне се изисква и в
случаи на представени проектни предложения за мобилни
преработвателни съоръжения за преработка на продукти
от Приложение № I от ДФЕС в продукти извън
Приложение № I към същия договор, от което да е видно,
че съоръжението ще бъде разположено на територията
на община от Списъка на селските райони – Приложение
№ 1А към настоящите условия“, като не е въведено такова
изискване при преработката на продукти от Приложение №
I от ДФЕС в продукти от Приложение № I към същия
договор.

РАЗЯСНЕНИЕ № 6
1. Във връзка с поставения въпрос стойността, която
кандидатите посочват в таблица 2 на бизнес плана трябва
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10. Процент на съфинансиране:
1. Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е в
размер до:
1.1 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово
подпомагане разходи за проекти с размер на заявените за
подпомагане разходи до 3 911 600,00 лева включително, като
същата може да се увеличава на база общия размер на
допустимите за финансово подпомагане разходи в следните
случаи:
РАЗЯСНЕНИЕ № 7
1.
Кандидат може ли да получи максимума на финансова
помощ от 50%, защото е записано „до“, което изключва самите
50%?
2.
Пропусната ли е думата „включително“?
9. Минимален и максимален размер на безвъзмездната
финансова помощ за конкретно проектно предложение:
2. Максималният размер на допустимите разходи по
процедурата за един кандидат е 5 867 400 лв.

да съответства на дейностите, които се планира да бъдат
извършени и за които се представят цитираните от Вас
документи .
2. Съгласно текстовете след наименованията на
документите по т. 18 и т. 22 от раздел 24.1 на УК е
предвидена възможност на етап кандидатстване да се
представи входящ номер за искане за одобряване/ искане за
издаване, а самите документи да се представят „….найкъсно в срока по т. 5 от раздел 21.1 „Оценка на
административно съответствие и допустимост“

РАЗЯСНЕНИЕ № 7
1 и 2. Текстът „до 50 %“ , включва и 50% финансова
помощ.
РАЗЯСНЕНИЕ № 8
1. Максималният размер на допустимите разходи по
процедурата за проектни предложения включващи преработка
на продукти от приложение № І от ДФЕС в продукти извън
приложение № І от ДФЕС, 5 867 400.00лв. ли е?
11.1. Критерии за допустимост на кандидатите:
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4. Минималният икономически размер на земеделското
стопанство по т. 3, буква „б“ се доказва с декларация по образец
съгласно Приложение № 3 за изчисление на минималния
стандартен производствен обем на стопанството през текущата
РАЗЯСНЕНИЕ № 8
стопанска година към момента на кандидатстване и:
Максималният размер на допустимите разходи е посочен в
т. 2 от раздел 9 на УК и е в размер 5 867 400 лева за един
РАЗЯСНЕНИЕ № 9
1. При условията на точка 10 от същия подраздел кандидат, като същият не е обвързан с вида на продукта
декларацията от физическото лице, което е едноличен получен при преработката на селскостопански продукти.
собственик на капитала на юридическото лице, ли се подава или
и от ЕООД-то, ако е регистрирано по реда на Наредба № 3 от
1999 г., т. е две отделни декларации ли се подават? Може
стопанството на ЕООД-то да е под 8000EUR СПО, а
физическото лице да е с над 8000EUR СПО!
11.1. Критерии за допустимост на кандидатите:
13.4 За информация на кандидатите: В Приложение № 2
„Основна информация за проектното предложение _ таблица на
заявените разходи“, лист „Основна информация“, в т. 5. „Вид на
кандидата съгласно т. 1 от раздел 11.1 на Условията за
кандидатстване“ се посочва вида на кандидата съгласно т. 1 от
настоящия раздел.
РАЗЯСНЕНИЕ № 10
1.
ЕООД-та, които не са регистрирани по реда на Наредба
№ 3/1999г., но ще ползват обстоятелствата по точка 10 от 11.1,
като какъв кандидат трябва да се посочат в приложение № 2, коя
опция между 1 и 5?

РАЗЯСНЕНИЕ № 9

1. В съответствие с указанията под черта в Приложение №
3 от УК; „В случаите по т. 10 и т. 11 от раздел 11.1.
„Критерии
за
допустимост
на
кандидатите“,
декларацията се подписва от едноличния собственик на
капитала на ЕООД.“. Във връзка с изключението по т. 10
от раздел 11.1 на УК, Приложение № 3 „Декларация за
изчисление на минималния стандартен производствен
обем“ се подава от физическото лице, чиито данни и
13.2: Условия за допустимост на дейностите:
10. Планираният размер на произведената от кандидата обстоятелства се признават по процедурата.
РАЗЯСНЕНИЕ № 10
продукция трябва да покрива най-малко 50% от капацитета на
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преработвателното предприятие за подпомаганата дейност по В случаите на кандидати по т. 9, т. 10 и т. 11 от раздел 11.1
технологичен проект и се отнася за всеки един от продуктите, на УК, в Приложение № 2 „Основна информация за
включени в бизнес плана.
проектното предложение _ таблица на заявените
разходи“, лист „Основна информация“, в т. 5. „Вид на
РАЗЯСНЕНИЕ № 11
кандидата съгласно т. 1 от раздел 11.1 на Условията за
1.
Доказването да покрива най-малко 50% от капацитета
кандидатстване“ се посочва „земеделски стопанин“.
спрямо количество или спрямо стойност се доказва?

13.2: Условия за допустимост на дейностите:
11. Минималният размер на произведената продукция по т. 10 се
изчислява средноаритметично за срока за мониторинг.

РАЗЯСНЕНИЕ № 12
1.
Доказването на минималният размер на произведената
продукция спрямо количество или спрямо стойност се доказва?

РАЗЯСНЕНИЕ № 11
Вижте отговор на въпрос № 3 от Разяснение № 4.
„В съответствие с текста на т. 14 от раздел 13.2 на УК
„Кандидатите
трябва
да
докажат
осигурена
реализацията на най-малко 50 на сто от готовата
продукция за първата прогнозна година от бизнес
плана….“, условието е по отношение на количеството на
готовата продукция. Следва да имате предвид и условието
по т. 13 от раздел „Ангажименти и други задължения на
бенефициентите“ на Условията за изпълнение, а именно:
„За период от датата на получаване на окончателно
плащане до изтичане на мониторинговия период
бенефицентите се задължават да реализират приходи от
продажба на произведените в изпълнение на проекта
продукти в размер не по-малък от 50 на сто от посочения
в представения към проектното предложение и одобрен
от Фонда бизнес план“

76

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.015 ПО
ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 20142020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ

РАЗЯСНЕНИЕ № 12
Вижте отговор на въпрос № 3 от Разяснение № 4
„В съответствие с текста на т. 14 от раздел 13.2 на УК
„Кандидатите
трябва
да
докажат
осигурена
реализацията на най-малко 50 на сто от готовата
продукция за първата прогнозна година от бизнес
плана….“, условието е по отношение на количеството на
готовата продукция. Следва да имате предвид и условието
по т. 13 от раздел „Ангажименти и други задължения на
бенефициентите“ на Условията за изпълнение, а именно:
„За период от датата на получаване на окончателно
плащане до изтичане на мониторинговия период
13.1: Допустими дейности:
2. Финансова помощ се предоставя за извършване на бенефицентите се задължават да реализират приходи от
инвестиции в следните избрани производствени сектори, продажба на произведените в изпълнение на проекта
свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти в размер не по-малък от 50 на сто от посочения
продукти:
в представения към проектното предложение и одобрен
в) плодове и зеленчуци, включително гъби;
от Фонда бизнес план“
РАЗЯСНЕНИЕ № 13
1. Кои от следните операции върху ОРЕХИ попадат в
обхвата на допустими дейности по настоящата процедура и
отговарят на условието за преработка на земеделски продукти:
1. Отделяне на орех от дърво;
2. Събиране/прибиране на орех от земя;
3. Премахване на зелена кора, върху черупка на орех;
4. Измиване на черупка от растителни остатъци и замърсявания;
РАЗЯСНЕНИЕ № 13
5. Изсушаване на черупка от повърхността влага след измиване;
6. Сортиране на орехи по размер/тегло;
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7. Съхраняване на орехи с черупка;
8. Счупване на черупка на орех;
9. Разделяне на черупки от орехова ядка;
10. Сортиране на орехова ядка по размер/тегло;
11. Опаковане на орехова ядка;
12. Съхраняване на орехова ядка;
13. Смилане/събиране на черупка от орех;
14. Опаковане на черупка от орех;
15. Съхраняване на черупка от орех
2. Кои от следните операции за производство на семена за
домати попадат в обхвата на допустими дейности по настоящата
процедура и отговарят на условието за преработка на
земеделски продукти:
1) измиване на домати;
2) разрязване на домати;
3) смилане на домати;
4) отделяне на доматен пулп без семена на домати;
5) отделяне на семена на домати;
6) сушене за намаляване на повърхностна влага на семена на
домати;
7) почистване и отделя на семена на домати;
8) сортиране на семена на домати;
9) опаковане на семена на домати;
10) съхраняване на насипни или опаковани семена на домати

1. В обхвата на допустимите за подпомагане дейности по
процедурата биха попаднали дейностите, описани в
позиции от т. 3 до т. 15 включително, в зависимост от
технологията на производство и описаното в част
„Технологична“ на техническия/работен проект, който
подлежи на оценка от оценителната комисия. Правим
уточнението, че дейностите от 1-7 по своето естество могат
да са и дейности по първично селскостопанско
производство и съхранение на селскостопански продукти,
както и подготовка на продукцията за продажба.

2. Описаните операции не попадат в допустимите
производствени сектори, посочени в т. 2 от раздел 13.1 на
УК, свързани с преработката на селскостопански продукти.
Част от описаните операции биха попаднали в допустимите
дейности по процедурата, но не може да бъде даден
еднозначен отговор, тъй като в запитването са включени
елементи, които са обект на оценка от оценителната
комисия. Семепроизводството попада в първично
селскостопанско производство, съгласно Наредба № 3/1999
22.2 Методика за оценка на проектните предложения
2. Проектни предложения с инвестиции и дейности, свързани с г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските
преработка на суровини от сектор "Плодове и зеленчуци", и/или стопани.
сектор "Животновъдство", и/или сектор "Етеричномаслени и
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медицински култури" (критерии за оценка №1) са такива, при
които над 75 на сто от обема на предвидените за преработка
суровини от селскостопански култури и/или суровини от
животински произход са посочени в Приложение № 10 от
настоящите Условия за кандидатстване. (Данните се взимат от
документ по т. 10 Бизнес план и т. 19 Технологичен проект от
Раздел 24.1. Списък с общи документи).
РАЗЯСНЕНИЕ № 14
1.
Как се изчислява процента от обема на предвидените за
преработка суровини:
a.
Обема, като количество или
b.
Обема, като стойност?
22.2 Методика за оценка на проектните предложения
3. Проектни предложения представени от кандидати
регистрирани земеделски стопани, за преработка на
произведените в стопанствата им селскостопански продукти.
(критерий за оценка 2.2) са проектни предложения, представени
от кандидати регистрирани земеделски стопани, които включват
преработка на произведените в техните стопанства
селскостопански продукти, както следва:
3.1 Над 50 на сто от обема на планираните за преработка
селскостопански продукти в бизнес плана са произведени в
земеделското стопанство на кандидата– 5 точки;
3.2 Над 75 на сто от обема на планираните за преработка
селскостопански продукти в бизнес плана са произведени в
земеделското стопанство на кандидата - 10 точки;
РАЗЯСНЕНИЕ № 15
1.
Как се изчислява процента от обема на предвидените за
преработка суровини:
a.
Обема, като количество или

РАЗЯСНЕНИЕ № 14
1. Условието за доказване съответствието с минималните
изисквания по критерий № 1 е обвързано с обема
(количеството) на суровините, както е посочено в т. 2 от
раздел 22.2 на УК.
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b.

Обема, като стойност?

22.2 Методика за оценка на проектните предложения
4. Проектни предложения, представени от кандидати, които през
2020 г. са реализирали приходи от износ и/или вътрешно
общностни доставки на селскостопански продукти или
преработени селскостопански продукти (критерий за оценка
2.3), са такива които удостоверят това обстоятелство с
документа по т. 2, 3 и 4 от Раздел 24.2. „Списък с документи,
доказващи съответствие с критериите за оценка на проекти“.
РАЗЯСНЕНИЕ № 16
1.
Доказване на обстоятелството може ли да се изпълни
само с един от документите от точки №№ 2,3,4?

РАЗЯСНЕНИЕ № 15
Условието за доказване съответствието с минималните
изисквания по критерий № 2.2 е обвързано с обема
(количеството) собствена суровина, както е посочено в т. 3
от раздел 22.2 на УК.

22.2 Методика за оценка на проектните предложения
5. Проектни предложения, представени от кандидати, които не
са одобрени за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ (критерий
за оценка № 2.4) са такива, представени от кандидати, които не
са одобрени за подпомагане със заповед на изпълнителния
директор на ДФ „Земеделие“ по реда на Наредба №20 от 27
РАЗЯСНЕНИЕ № 16
октомври 2015 година и/или нямат сключен административен
В
случай
на заявени точки по критерий за оценка № 2.3, във
договор по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 по
подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на всички случаи се представя документа по т. 2 от раздел 24.2
селскостопански продукти“ (извършва се служебна проверка).
на УК, а в зависимост от страната на износ се представя
документа по т. 3 от раздел 24.2 (в случаите на вътрешно РАЗЯСНЕНИЕ № 17
общностни изпращания на стоки, осъществени между
1. Коя е дата, спрямо която се прави проверка за налична
Република България и страните-членки на Европейския
заповед или договор?
съюз) или документа по т. 4 от раздел 24.2 на УК (в
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22.2 Методика за оценка на проектните предложения
6. Оперативната печалба на кандидата от последните три
завършени финансови години към датата на откриване на
процедурата (2018 г., 2019 г. и 2020 г.), се определя, като се
използват следните данни от ОПР за съответната финансова
година (критерий за оценка № 2.5) : стойността от Раздел А, т. I
„Приходи от оперативна дейност”, ред „Общо за група I”, (код
15000) от приходната част на ОПР за съответната финансова
година минус стойността от Раздел А, т. I „Разходи за
оперативна дейност”, ред „Общо за група I”, (код 10000) от
разходната част на ОПР за съответната финансова година плюс
стойността от ред „Разходи за амортизация и обезценка на
дълготрайни материални и нематериални активи”, (код 10410) от
разходната част на ОПР за съответната финансова година.
Изчислява се средноаритметичния размер на оперативната
печалба за последните три завършени финансови години (2018
г., 2019 г. и 2020 г.) с помощта на Приложение № 18.
За кандидатите еднолични търговци и еднолични дружества с
ограничена отговорност, за които са признати обстоятелствата
по т. 9 и т. 10 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, по критерия за оценка се признават и
обстоятелствата на физическото лице, което е едноличен
собсвеник на капитала. В тези случаи за източник на
информация се използва "Приложение № 3 - доходи от друга
стопанска дейност" от ГДД за съответната година на
физическото лице, като се взимат предвид стойността от ред 3
"Сума на доходите, подлежащи на облагане по реда на чл. 29 от
ЗДДФЛ" и ред 4 "Разходи за дейността".
РАЗЯСНЕНИЕ № 18
1.
Във връзка с признаване на обстоятелства по точки №№
9, 10 от раздел 11.1 за кандидат ЕТ или ЕООД, но с едноличен

случаите на износ на произведена или преработена
селскостопанска продукция за трети страни).

РАЗЯСНЕНИЕ № 17
Съгласно т. 11 от раздел 22.2 на УК „Съответствието с
критериите за подбор се преценява към датата на
подаване на проектното предложение съобразно
приложените към него документи и декларирани данни“
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собственик физическо лице, което прилага облагане по реда на
чл. 28 във връзка с чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ, и съставят ОПР,
което се публикува в НСИ, и което попълва в ГДД приложение
„Образец 2021 Приложение № 2 доходи от стопанска дейност
като едноличен търговец и доходи от друга стопанска дейност
по чл. 29а от ЗДДФЛ“, а не приложение „Образец 2031
Приложение № 3 доходи от друга стопанска дейност“?, данните
за приходи, разходи и амортизации, за да се попълнят в
Приложение № 18, от ОПР ли се вземат?
2. Ако не се прилага режима по предходната точка 1, но са
изпълнени обстоятелствата за кандидат ЕТ или ЕООД, но с
едноличен собственик физическо лице, което прилага облагане
по реда на чл. 28 във връзка с чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ, откъде
следва да се вземат данните за приходи, разходи и амортизации,
за да се попълнят в Приложение № 18 и се определи размера на
средноаритметичната оперативна печалба за трите години?

22.2 Методика за оценка на проектните предложения
7. Проектни предложения, при които с изпълнението на
одобрените инвестиции и дейности се предвижда запазване на
заетостта и създаване на най-малко едно ново работно място в
предприятието или в групата/организацията на производители
(критерий за оценка 3.1). При оценка по критерия се взима
предвид средносписъчния брой на персонала за годината,
предхождаща годината на обявяване на процедурата (2020 г.),
за който кандидатът поема ангажимент да поддържа след

РАЗЯСНЕНИЕ № 18
1. Съответствието на проектните предложения с
минималните изисквания по критерий за оценка № 2.5 се
извършва съгласно методиката описана в т. 6 от раздел 22.2
на УК.Съгласно текста “за кандидатите еднолични
търговци и еднолични дружества с ограничена
отговорност, за които са признати обстоятелствата по
т. 9 и т. 10 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, по критерия за оценка се признават и
обстоятелствата на физическото лице, което е едноличен
собсвеник на капитала. В тези случаи за източник на
информация се използва "Приложение № 3 - доходи от
друга стопанска дейност" от ГДД за съответната година
на физическото лице, като се взимат предвид стойността
от ред 3 "Сума на доходите, подлежащи на облагане по
реда на чл. 29 от ЗДДФЛ" и ред 4 "Разходи за дейността",
за което е предвиден документа по т. 9 от раздел 24.2 на
УК.
В допълнение следва да имате предвид, че разясненията по
реда на чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ се предоставят по
отношение на условията за кандидатстване, не съдържат
становище относно качеството на проектното предложение
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изплащане на финансовата помощ до изтичане на периода на и са задължителни за всички кандидати
мониторинг по проекта, включително създаване и поддържане
на най – малко едно ново работно място.)
Средносписъчният брой на персонала на кандидата по
процедурата за 2020 г. се изчислява като сбор от данните за
среден списъчен брой на заетите лица, посочени в ред 1001 от
Част I, Раздел 1 от „Отчета за заетите лица, средствата за
работна заплата и други разходи за труд“ и лицата, посочени в
код 1400 и код 1600 от Част II на отчета. За кандидати,
несъставящи баланс, данните се взимат от Справка заети лица за
2020 година. Условието по критерия за оценка не се счита за
изпълнено, когато средносписъчния брой на персонала за 2020
година е 0 (нула). Данните от документите се сравняват с
посочените данни за персонала от съответните таблици на
бизнес плана (Приложение № 6).
РАЗЯСНЕНИЕ № 19
1.
За кандидат ЕТ или ЕООД, за които се признават
обстоятелства по точки №№ 9, 10 от раздел 11.1, и което
прилага облагане по реда на чл. 28 във връзка с чл. 29а, ал. 1 от
ЗДДФЛ, и съставят ОПР, данните за средносписъчният брой на
персонала от „Справка 2. Заети лица“ към ОПР ли се вземат?
2.
но с едноличен собственик физическо лице, което
прилага облагане по реда на чл. 28 във връзка с чл. 29а, ал. 1 от
ЗДДФЛ, и съставят ОПР, което се публикува в НСИ, и което
попълва в ГДД приложение „Образец 2021 Приложение № 2
доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи
от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ“, а не
приложение „Образец 2031 Приложение № 3 доходи от друга
РАЗЯСНЕНИЕ № 19
стопанска дейност“?, данните за приходи, разходи и В т. 7 от раздел 22.2 на УК не е предвидена възможност по
амортизации, за да се попълнят в Приложение № 18, от ОПР ли критерий за оценка № 3.1, за кандидатите еднолични
се вземат?
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търговци и еднолични дружества с ограничена отговорност,
за които са признати обстоятелствата по т. 9, т. 10 от раздел
22.2 Методика за оценка на проектните предложения
11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, да се
15. Към критерий за оценка № 4.2 не се отнасят инвестициите,
признават и обстоятелствата на физическото лице, което е
които попадат в обхвата на критерий за оценка № 4.3 „Проектни
предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи опазване на едноличен собсвеник на капитала.
компонентите на околната среда, включително ВЕИ“, като
кандидатите не могат да доказват едновременно изпълнение с
едни и същи инвестиционни разходи включени в проектното
предложение условията по критерий за оценка № 4.2 и критерий
за оценка № 4.3.
РАЗЯСНЕНИЕ № 20
1.
Само съвпадение на наименованието на инвестицията и
текстове от Приложение № 1 определят попадане в обхвата на
критерий за оценка № 4.2 или 4.3?
2.
Ако дадена инвестиция, която попада в обхвата на
критерий за оценка № 4.2, е и част от система или линия или
машина, която попада в обхвата на критерий за оценка № 4.3,
РАЗЯСНЕНИЕ № 20
допустимо ли е тази инвестиция да се заяви по 4.2, а по 4.3 да се 1. Съответствието с критерии за оценка № 4.2 и № 4.3 се
заяви останалата част от инвестицията в система/линия/машина? извършва съгласно методиката посочена в т. 9 и т. 10 от
раздел 22.2 на УК, като съгласно методиката се извършва
оценка и за съответствие на инвестиционните разходи с
описаните в Приложение № 1 към УК, тяхното
предназначение, което се извършва от оценителната
комисия, в съответствие с представените документи.
2. Съгласно т. 15 от раздел 22.2 на УК: „Към критерий за
оценка № 4.2 не се отнасят инвестициите, които попадат
в обхвата на критерий за оценка № 4.3 „Проектни
предложения с инвестиции и дейности, осигуряващи
опазване на компонентите на околната среда,
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включително ВЕИ“, като кандидатите не могат да
доказват едновременно изпълнение с едни и същи
инвестиционни
разходи
включени
в
проектното
предложение условията по критерий за оценка № 4.2 и
критерий за оценка № 4.3“. В съответствие с методиката за
оценка едни и същи инвестиционни разходи не могат да
бъдат отнасяни за изпълнението на условията по два
24.1 Списък с общи документи:
критерия за оценка. Във връзка с поставения въпрос следва
4. Декларация за изчисление на стандартен производствен обем да имате предвид, че всички инвестиционни разходи от
на земеделското стопанството по образец (Приложение № 3) във една система/линия следва да се отнесат към един от
формат „doc“ или „docx“ или „pdf” или „jpg”, а когато
посочените критерии за оценка.
проектното предложение се подава от упълномощено лице - във
формат „pdf” или „jpg”, подписана от кандидата и сканирана. В
случаите, когато кандидат е група или организация на
производители, декларацията се представя поотделно от всеки
от техните членове във формат „pdf” или „jpg” или „zip” или
„rar”, подписана и сканирана. (Когато този документ не е
представен към датата на подаване на проектното предложение,
кандидатът трябва да го представи най-късно в срока по т. 5 от
Раздел 21.1). Представя се за кандидати, за които е приложимо.
РАЗЯСНЕНИЕ № 21
1.
При ЕТ и ЕООД, регистрирано като земеделски стопани
по реда на Наредба №3/1999г., за които се признават
обстоятелствата по т. 9 и т. 10 от раздел 11.1, декларацията само
от Кандидата ли се попълва или и от физическото лице, от което
се приемат обстоятелства по точки №№ 9, 10 или по избор
между кандидата или физическото лице?
РАЗЯСНЕНИЕ № 21
24.1 Списък с общи документи:
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8. Справка за дейността на кандидата за стопанската 2020/2021
година, издадена във връзка с регистрацията като земеделски
стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и
поддържане на регистър на земеделските стопани. Важи за
кандидати по т. 1, буква „а“ от раздел 11.1 „Критерии за
допустимост на кандидатите). Представя се във формат „pdf“
или „jpg“. Когато този документ не е представен към датата на
подаване на проектното предложение, кандидатът трябва да го
представи най-късно в срока по т. 5 от Раздел 21.1- Представя се
от кандидати земеделски стопани.
РАЗЯСНЕНИЕ № 22
1.
При ЕТ и ЕООД, за които се признават обстоятелствата
по т. 9 и т. 10 от раздел 11.1 във връзка с точка 1, буква „а“ от
същия раздел, и същите не са били регистрирани по реда на
Наредба № 3/1999г. за стопанската година 2020/2021г. как или
какъв документ трябва да се представи по точка 8?

Вижте отговор на Разяснение № 9
„В съответствие с указанията под черта в Приложение
№ 3 от УК; „В случаите по т. 10 и т. 11 от раздел 11.1.
„Критерии
за
допустимост
на
кандидатите“,
декларацията се подписва от едноличния собственик на
капитала на ЕООД.“. Във връзка с изключението по т. 10
от раздел 11.1 на УК, Приложение № 3 „Декларация за
изчисление на минималния стандартен производствен
обем“ се подава от физическото лице, чиито данни и
обстоятелства се признават по процедурата“

РАЗЯСНЕНИЕ № 22
Във връзка с поставения въпрос правим уточнението, че
справка за дейността на кандидата, издадена във връзка с
регистрацията като земеделски стопанин по реда на
Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на
регистър на земеделските стопани, следва да бъде за
стопанската 2021/2022 година. В конкретният случай
следва да се представи справка за дейността за стопанската
24.1 Списък с общи документи:
33. Предварителни или окончателни договори с описани вид, 2021/2022 на физическото лице, данните на което ще се
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количества и цени на готовата продукция като доказателство, че вземат предвид изпълнение на условието по т. 9 и т. 10 от
е осигурена реализацията на най-малко 50 % от продуктите на раздел 11.1 на УК.
преработвателното предприятие съгласно производствената му
програма за първата прогнозна година от бизнес плана след
изплащане на финансовата помощ, като в случаите на
производство на гранулиран фураж договорите следва да
доказват осигурена реализация на 100 % от произведения
гранулиран
фураж
съгласно
предвижданията
на
производствената програма за целия период на изпълнение на
бизнес плана. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ или „zip”
или „rar”.
РАЗЯСНЕНИЕ № 23
1.
Как се изчислява „50 % от продуктите на
преработвателното предприятие“:
a.
От общия обем на произведените продукти
b.
От обема на всеки отделен произведен продукт
c.
От общата стойност на произведените продукти
d.
От общата стойност на всеки отделен произведен продукт
РАЗЯСНЕНИЕ № 23
e.
От броя на видовете произведени продукти
Във връзка с изискването по т. 14 от раздел 13.2 на УК,
документът по т. 33 от раздел 24.1 на УК трябва да доказва
възможност за реализация на заложеното количество готова
24.1 Списък с общи документи:
34. Предварителни или окончателни договори с описани вид, продукция за всеки един от продуктите, включени в бизнес
количества и цена на суровините (важи в случаите, когато не се плана, съгласно определените мерни единици за
предвижда използване на биомаса, получена в резултат на количество.
земеделската или преработвателната дейност на кандидата)
и/или декларация по образец от кандидата с описани вид и
количества на суровините Приложение № 15 (важи в случаите,
когато се предвижда използване на биомаса, получена в резултат
на земеделската или преработвателната дейност на кандидата)
като доказателство, че са осигурени 100 на сто от необходимите
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суровини за производството на биоенергия за собствени нужди
на преработвателното предприятие за целия период на
изпълнение на бизнес плана (важи в случаите на проектни
предложения, включващи инвестиции по т. 3 от Раздел 13.1
„Допустими дейности“). Представя се във формат „pdf“ или
„jpg“ или „zip” или „rar”.
РАЗЯСНЕНИЕ № 24
1.
Трябва ли да се представя документ за регистрацията по
Наредба №3/1999г.?
2.
Ако кандидата предвижда за първи път, след
реализирането на проекта, какъв документ се очаква да се
представи за преработвателната дейност по проектното
предложение?
РАЗЯСНЕНИЕ № 24
24.2 Списък с документи, доказващи съответствие с критериите
за подбор на проектни предложения:
4. Митническа декларация, доказваща съответствие с критерии
за подбор № 2.3 (представя се в случаите на износ на
произведена или преработена селскостопанска продукция за
трети страни). Представя се във формат „pdf“ или „jpg.
РАЗЯСНЕНИЕ № 25
1. При ползване на куриер, а не транспортна фирма, за
доставка на произведена продукция извън ЕС, какъв документ
трябва да се представи, който да е с еквивалентна сила на
посочения в точката?

1. В цитираният документ не е включено изискване за
представяне на документи по Наредба № 3/1999 г. за
създаване и поддържане на регистър на земеделските
стопани
2.Поставеният въпрос е неясен и не дава възможност за
предоставяне на отговор.

РАЗЯСНЕНИЕ № 25
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24.2 Списък с документи, доказващи съответствие с критериите
за подбор на проектни предложения:
6. Предварителни договори за реализация на над 50% или 75 от
обема на производствената програма на преработвателното
предприятие като биологично производство за срок минимум
три години за МСП и минимум пет години за големи
предприятия след изплащане на финансовата помощ като
доказателство, че кандидатът ще произвежда най-малко 50% или
75% биологична продукция. (Представя се, в случай че
кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 4.1).
Документите се представят във формат „pdf“ или „jpg” или „zip”
или „rar”.
РАЗЯСНЕНИЕ № 26
1.
Числото 75 как трябва да се разбира, като абсолютно
число или като %?
2.
Как се изчислява „обема на производствената програма“:
a.
Обема, като количество или
b.
Обема, като стойност?
24.2 Списък с документи, доказващи съответствие с критериите
за подбор на проектни предложения:
9. Заверени копия от териториалната дирекция на Националната
агенция по приходите (ТД на НАП) на годишни данъчни
декларации (ГДД) за последните 3 завършени финансови
години, преди обявяване на процедурата (2018, 2019 и 2020 г.) -

Документите доказващи съответствието с критерия за
оценка са посочени в т. 2, 3 и 4 от раздел 24.2 на УК, като
във всички случаи се представя документа по т. 2 от раздел
24.2 на УК, а в зависимост от страната на износ се
представя документа по т. 3 от раздел 24.2 (в случаите на
вътрешно - общностни изпращания
на
стоки,
осъществени между Република България и странитечленки на Европейския съюз) или документа по т. 4 от
раздел 24.2 на УК (в случаите на износ на произведена или
преработена селскостопанска продукция за трети
страни).

РАЗЯСНЕНИЕ № 26
1. Предвид текста „…..като доказателство, че кандидатът
ще произвежда най-малко 50% или 75% биологична
продукция“, следва да се разбира като процент (%).
2. Във връзка с изпълнението на минималните изисквания
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прилага се от нефинансови предприятия, несъставящи баланс.
Представя се във формат „pdf“ или „jpg”. (Представя се от
кандидатите еднолични търговци и еднолични дружества с
ограничена отговорност, за които са признати обстоятелствата
по т. 9 и т. 10 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, в случай че кандидатът заявява точки по критерий
за подбор № 2.5).

по критерий за оценка № 4.1, документът по т. 6 от раздел
24.2 на УК трябва да доказва реализация на заложеното
количество готова продукция за всеки един от продуктите,
включени в бизнес плана, съгласно определените мерни
единици за количество.

РАЗЯСНЕНИЕ № 27
1.
Кой е приложимия нормативен акт, в който е включена
дефиниция за „нефинансови предприятия, несъставящи баланс“?
Ако това е заповед на председателя на Националния
статистически институт и изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите, която се обнародва
ежегодно в „Държавен вестник“ трябва да се уточни по
следващата точка 2, за кои субекти се представя документа.
2.
ГДД, на кой субект трябва да се предаде по точката:
РАЗЯСНЕНИЕ № 27
a.
На физическото лице, което доказва обстоятелствата за Дефиниция за „нефинансови предприятия, несъставящи
съответствие по точки №№ 9, 10 от раздел 11.1 и/или
баланс“ не е включена в УК, а е съобразно приложимото
b.
На кандидата, ако има завършена 2020г.
национално законодателство.
c.
На физическо лице и на Кандидата
Както е посочено в т. 6 от раздел 24.1 „За кандидатите
еднолични търговци и еднолични дружества с ограничена
Е*** Ц******
отговорност, за които са признати обстоятелствата по
т. 9 и т. 10 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“, по критерия за оценка се признават и
обстоятелствата на физическото лице, което е едноличен
собственик на капитала.“ В тази връзка и в контекста на
поставения въпрос по т. 9 от раздел 24.2 следва да се
представят „Заверени копия от териториалната дирекция
на Националната агенция по приходите (ТД на НАП) на
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Запитване №
51,
11.11.2021 г.

Запитване №
52,
11.11.2021 г

1. При изграждане на фотоволтаична централа за собствени
нужди, което е допустим разход по процедурата, допустим
разход ли е и закупуването и инсталиране на акумулаторни
батерии към тази фотоволтаична централа, които ще се
използват за съхранение и използване на произведената от нея
енергия. В слуачая тази централа няма да е автономна, а ще се
ползва
електроенергия
и
от
мрежата
на
електроразпределителното дружество.
2. В Приложение 8 към Условия за кандидатстване СПИСЪК С
НАИМЕНОВАНИЯТА НА АКТИВИТЕ, ДЕЙНОСТИТЕ И
УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ РЕФЕРЕНТНИ
РАЗХОДИ не са посочени референтни стойности - кога и къде
ще бъдат публикувани те?

годишни данъчни декларации (ГДД) за последните 3
завършени финансови години, преди обявяване на
процедурата (2018, 2019 и 2020 г.)“ на физическото лице,
което е едноличен собственик на капитала.
1. В случай, че се касае за автономна фотоволтаична
(соларна) система и съответните „акумулатори/батерии“ са
необходими, за да може системата да функционира
нормално и по предназначение, същите са допустими за
финансиране по процедурата.
2. Приложение № 8 към Условия за кандидатстване
включва само списък с наименованията на активите,
дейностите и услугите, за които са определени референтни
разходи, но не и конкретни стойности.

Поздрави,
Б***** Х*******
Моля, за вашето становище във връзка с процедура за прием на
проекти № BG06RDNP001-4.013 по подмярка 4.2. „Инвестиции
в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка
4 „Инвестиции в материални активи“ относно следния въпрос:

Във връзка с Вашето запитване правим уточнение, че
процедура за подбор № BG06RDNP001-4.013 е прекратена.
Съгласно текста в Приложение № 3 към Заповед № РД091006/ 14.10.2021г., с която са утвърдени Насоки за
кандидатстване
по
процедура
чрез
подбор
№
Според т. 1, буква б) от 11.1. Критерии за допустимост на BG06RDNP001-4.015: „Кандидатите могат да задават
кандидатите, е необходимо еднолични търговци и юридически допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с
лица, различни от кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния
„б“, които са извършвали дейности по преработка на срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни
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селскостопански продукти без прекъсване през последните 36 въпроси могат да се задават само на електронната поща:
месеца към датата на подаване на проектното предложение.
rdd@mzh.government.bg или чрез ИСУН 2020, като ясно се
посочва наименованието на процедурата за подбор на
Предприятие - кандидат е изпълнило проект по подмярка 4.2 и е проекти“
пуснато в експлоатация с акт 19 през май 2019 година. Как се
третира срокът, в който се изпълнява инвестицията строителство, закупуване на машини, тестването им и т.н. преди получаване на акт 19? Официално дейността на
предприятието стартира след получаването на акт 19, но на
практика с тестването на машините има производство, но тези
произведени количества не подлежат на продажба.
Допустим кандидат ли е по процедурата?
Запитване №
53,
11.11.2021 г

Здравейте,
Бихме желали да кандидатстваме по
обявената
процедура „BG06RDNP001-4.015 - Процедура чрез подбор на
проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4
„Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г.“
Моля, за Вашето становище за допустимостта на
кандидат юридическо лице, регистрирано като земеделски
стопанин през последните 3 години, притежаващо ферма за
пъдпъдъци със СПО над 8000 евро има намерение да изгради
ново предприятие, в което да преработва собствените си
продукти- месо от пъдпъдъци.
И втория ни въпрос е правилно ли тълкуваме, че не бихме
получили точки по критерий 1 "Подпомагане на проекти за
инвестиции за преработка на суровини от чувствителни
сектори", тъй като предвидените за преработка от нас

1. Условията за допустимост на кандидатите земеделски
стопани са посочени в т. 3, буква „а“ от раздел 11.1 на УК,
а именно : „да са регистрирани като земеделски стопани
по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и
поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ,
бр. 10 от 1999 г.) без прекъсване през последните 36
месеца към датата на подаване на проектното
предложение“ и т. 3, буква „б“ от същия раздел:
„минималният стандартен производствен обем на
земеделското им стопанство, изчислен по таблица
съгласно Приложение № 17 да е не по-малко от левовата
равностойност на 8 000 евро“
2. „Пъдпъдъците“ не са включени в Приложение № 10:
„Суровини от растителен и животински произход и
продукти от тях в чувствителни сектори“ към УК,
свързанo с изпълнението на минималните изисквания по
критерий за оценка № 1 от раздел 22.1 на УК.
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Запитване №
54,
12.11.2021 г

ссуровини от животински произход не са включени в
Приложение № 10 от настоящите Условия за кандидатстване.
С уважение,
В******** А*******
Здравейте,
В стопанството си отглеждам 182 дка орехи. Към момента
нямам машини и място, в което да извърша преработката на
плода.
Имам намерения да кандидатствам за финансово подпомагане
по мярката за изграждане на цех за преработка на ореховия
плод.
Въпросът ми е, дали разходите за поточна линия(такава, които
отстранява черупката, сепарира ядката на фракции, и я зарежда в
опаковките за продажба), хладилна машина за съхранението на
опакованата ядка, чукова мелница+пелетна преса за обработката
на черупките и пелетирането им, ще бъдат модернизация за
предприятието и съответно дотирани с 50 + 25 % съгласно
критерии 4.2, т.2.2 от Приложение №1 към условията за
кандидатстване?

Преработката на орехи попада в избраните производствени
сектори по процедурата, съгласно т. 2 от раздел 13.1 на УК.
Методиката за оценка за съответствието с критерий за
оценка № 4.2 е описана в т. 9 от раздел 22.2 на УК.
В Приложение № 1, точка 2.2, тире първо и второ са
включени:
•
„Инвестиции
свързани
с
изграждане/модернизиране/оборудване в предприятията
на
автоматизирани/роботизирани
системи/поточни
линии, включително части от тях, използвани в отделните
фази по преработка и маркетинг на селскостопански
продукти, вкл. прилежащ към тях софтуер, като
например:
свързани
с
преработка,
пакетиране,
включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване
и др. на суровините или продукцията“;
•
„Инвестиции
свързани
с
изграждане/модернизиране/оборудване в предприятията
на автоматизирани системи и съоръжения или части от
тях, свързани с маркетинга на продуктите за изпълнение
на дейности по съхранение, сортиране, маркиране и
опаковане на произвежданите от предприятието
продукти, вкл. прилежащ към тях софтуер“;
В случай, че посочените в запитването активи попадат в
обхвата на описаните инвестиции, същите могат да бъдат
отнесени към критерий за оценка № 4.2, както и да получат
увеличение на финансовата помощ с до 25 на сто, съгласно
условията на т. 1 от раздел 10 на УК.
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Запитване №
55,
12.11.2021 г

Уважаеми дами и господа,
Имам следните въпроси по подмярка 4.2:
1. Допустим кандидат ли е еднолично дружество с ограничена
отговорност, което е създадено 2021г. с цел прехвърляне на
търговско предприятие по реда на чл. 15 от ТР, а именно:
едноличният търговец прехвърля търговското си предприятие
като съвкупност от права, задължения и фактически отношения,
заедно с всички пасиви и активи на предприятието на
едноличното
дружество
с
ограничена
отговорност.
Едноличничният търговец е "прехвърлител", а "едноличното
дружество с ограничена отговорност е "приобретател" на
търговското предприятие. Собственик и Управител и на двете
предприятие е едно и също лице.
Предвид гореизложеното ще се приеме ли, че кандидатът
едноличен търговец отговаря на изискването за регистрация по
Закона за храните за последните 36 месеца, тъй като
първоначално регистрацията е била на едноличния търговец и
след това е прехвърлена на едноличното дружество с ограничена
отговорност
предвид
прехвърлянето
на
търговското
предприятие?
2. Достатъчно ли е Кандидатът да има регистрация по Закона за
храните за последните 36 месеца, но кода му на дейност за 2018,
2019 и 2020г. да не е в производствен сектор? В случая
кандидатът е с код търговия за последните три години, но има

В допълнение следва да имате предвид, че разясненията по
реда на чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ се предоставят по
отношение на условията за кандидатстване, не съдържат
становище относно качеството на проектното предложение
и са задължителни за всички кандидати.
1. Описаният в запитването Ви случай не попада в
изключенията по т. 11 от раздел 11.1 на УК, с което не е
изпълнено условието за допустимост на кандидатите по т.
1, буква „в“ от раздел 11.1 на УК.
2. Съгласно т. 1, буква „в‘ от раздел 11.1 на УК са
допустими: „еднолични търговци и юридически лица,
различни от кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква
„б“, които са извършвали дейности по преработка на
селскостопански
продукти
без
прекъсване
през
последните 36 месеца към датата на подаване на
проектното предложение“.
Във връзка с поставения въпрос и в съответствие с т. 13.2
от раздел 11.1 на УК за кандидати, за които Законът за
храните е приложим оценителната комисия извършва
служебна проверка за регистрация на „кандидата по
Закона за храните“ от най – малко 36 месеца към датата на
подаване на проектното предложение. Съгласно изречение
второ от същата точка, проверка в НСИ за кода на
основната и допълнителните икономически дейности на
кандидатите за 2018, 2019 и 2020 г. се извършва само за
кандидати, с производствени сектори, за които не е
приложим Законът за храните. От така представената в
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валидна регистрация за последните 36 месеца по Закона за
храните?
3. Необходимо ли е кандидат земеделски производител юридическо лице - да има основен или допълнителен код на
дейност в сектора на земеделието/животновъдството за 2018,
2019 и 2020г. или е достатъчно да отговаря на изискването от
раздел 11.1 т.3 - да няма прекъсване в резистрацията като
земеделски производител и минимален СПО от 8 000 евро?
4. Допустими кандидати ли са физически лица земеделски
производители или изискването "Кандидатите по т. 1 трябва да
са регистрирани по Търговския закон или Закона за
кооперациите" означава, че кандидатите трябва да са еднолични
търговци или юридически лица, регистрирани по ТЗ или
кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите?
С уважение,
И. И******

Запитване №
56,
14.11.2021 г

запитването Ви информация, УО счита, че изпълнение на
условието по т. 1, буква „в‘ от раздел 11.1 на УК би могло
да е изпълнено само, в случай на регистрация на кандидата
по Закона за храните за преработка на селскостопански
продукти от най – малко 36 месеца към датата на подаване
на проектното предложение, както и в случаите на
изпълнение на всички останали изисквания към отделните
видове кандидати.
3. Съгласно т. 13.3 от раздел 11.1 на УК: „За кандидатите
по т. 1, буква „а“ се извършва служебна проверка в
Регистъра на земеделските стопани, за доказване
съответствието с условието по т. 3, буква „а“, като в
цитираното условие не е въведено изискване за кода на
основната и допълнителните икономически дейности на
кандидата за 2018, 2019 и 2020 г.
4. Кандидатите по процедурата трябва да отговарят на
цитираното от Вас условие по т. 2 от раздел 11.1 на УК, а
именно: „Кандидатите по т. 1 трябва да са регистрирани
по Търговския закон или Закона за кооперациите“.

Във връзка с публикувани насоки и отворена за кандидатстване
Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка
4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020
г., моля за следното разяснение:
При кандидати, които са регистрирани земеделски
производители от повече то 36 месеца без прекъсване към датата
на кандидатстване, които отглеждат животни, но не притежават
собствена кланица:
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1. Ще се признава ли съответствие с изискването за допустимост
най-малко 25 на сто от общата суровинна база, определена в
производствената програма за първата прогнозна година след
въвеждане в експлоатация на инвестициите, включени в
проектното предложение, трябва да е от собствена продукция?
Доколкото по проекта се предвижда преработка на отгледани от
кандидата собствени животни, които обаче ще бъдат заклани в
чужда кланица, след което трупното месо ще бъде предмет на
преработка по проекта по настоящата процедура. Или, въпреки
преработката на трупно месо от собствени отгледани животни,
ще е нужно да се представят договори за осигурена суровина от
кланици във връзка с разпоредбата на т. 32 от Раздел 24.1
Списък с общи документи?
2. В описаната хипотеза, ще се признават ли точки по критерий
за оценка 2.2 Проектни предложения представени от кандидати
регистрирани земеделски стопани, за преработка на
произведените в стопанствата им селскостопански продукти, ако
отглеждането на животни се прави от кандидата, но той не
притежава кланица и заплаща животните му да се колят от
кланица, и предвижда преработка на трупно месо от собствени
отглеждани животни по проекта?
3.1. Доколкото съгласно т. 8 на Раздел 10. Процент на
съфинансиране: "В случаите на подадени проектни предложения
от кандидати, които помежду си са предприятия партньори
и/или свързани предприятия по смисъла на ЗМСП, размера на
финансовата помощ за съответното проектно предложение се
определя в зависимост от сумарния общ размер на заявените
разходи по проектните предложения, описани в т. 1.", т.е. на
свързаните лица се тледа като на едно предприятие, моля за
Вашето разяснение важи ли това правила и по отношение на
доказването на осигурена собствена суровина за целите на
критерий за допустимост по т. 10 на Раздел 13.2: Условия за

1. В съответствие с условието на т. 12 от раздел 13.2 на УК
и в контекста на поставения въпрос, кандидатите трябва да
докажат възможност за производството на съответните
количества суровини посочени в Приложение № 15, към
датата на подаване на проектното предложение. В
допълнение в таблици 4.1 и 4.2 от Приложение № 6- бизнес
план, кандидатите, които предвиждат преработка на
собствена продукция, задължително следва да обосноват
формирането на добивите по видове суровини, като
представят
информация,
съотносими
документи/доказателства/използваните
източници
агропазарна статистика, публична информация от
браншови организации, др. Доказателството за произход
по т. 13 от раздел 13.2 на УК се предоставя само, в случай
че осигурената суровинна база по т. 12 от раздел 13.2 на УК
е от кланични пунктове и кандидатите не отглеждат
животните, от които е получена суровината. В описаният от
Вас случай на проектно предложение за преработка на
трупно месо, получено в резултат на отгледани от
кандидата собствени животни, въпреки, че същите са
заклани в кланица, която не е собственост на кандидата, ще
бъдат счетени за собствена суровина, като количеството на
суровината се доказва от кандидата посредством
Приложение № 15 „Декларация за видовете и количества
суровини.“
2. Съответствието с минималните изисквания по критерий
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допустимост на дейностите? С други думи, ако фирма А и
фирма Б са свързани по смисъла на ЗМСП като фирма А е
регистриран земеделски производител и отглежда животни, а
фирма Б е преработвател на месо с над 36 месеца история и
кандидатства по настоящата процедура с намерение да
преработва животните, отглеждани от фирма А, може ли да се
приеме, че фирма Б преработва собствена продукция и следва да
приложи Приложение № 15 или се приема, че преработваните
суровини са на трета страна и е необходимо да се представят
Предварителни или окончателни договори с описани вид,
количества и цени на основните суровини (важи в случаите,
когато не се предвижда преработка на собствена земеделска
продукция) по т. 32 от Общи документи?
3.2. В същия контекст е и въпросът ми относно доказване на
съответствие с критерий за оценка 2.2 Проектни предложения
представени от кандидати регистрирани земеделски стопани, за
преработка
на
произведените
в
стопанствата
им
селскостопански продукти. Може ли да се приеме, че при
свързани по ЗМСП фирми - едната фирма А е земеделски
производител, а другата е кандидат по настоящата процедура и
възнамерява да преработва произведените от фирма А животни,
които са заклани в чужда кланица, че фирмата кандидат
преработва собствени продукти и може да вземе точки по
критерий за оценка 2.2?

№ 2.2 се извършва съгласно методиката описана в т. 3 от
раздел 22.2 на УК и данните от посочените документи от
раздел 24.1 и 24.2 на УК, като в описания случай е
приложимо Приложение № 15 „Декларация за видовете и
количества суровини.“. В описаният от Вас случай на
проектно предложение за преработка на трупно месо,
получено в резултат на отгледани от кандидата собствени
животни, въпреки, че същите са заклани в кланица, която
не е собственост на кандидата, ще бъдат счетени за
собствена суровина и ще се признаят заявени точки по
критерий за подбор 2.2, до толкова, до колкото са покрити
минималните изисквания за количеството собствена
суровина по критерия за подбор.
3.1. За собствена суровина се приемат селскостопанските
продукти произведени в земеделското стопанство на
кандидата по процедурата. В посочения в запитването Ви
случай, изпълнението на условието по т. 12 от раздел 13.2
на УК се доказва с документа по т. 32 от раздел 24.1 на УК,
а именно „Предварителни или окончателни договори с
описани вид, количества и цени на основните
суровини……“.
3.2 Точки по критерий за оценка № 2.2 получават проектни
предложения подадени от кандидати регистрирани
земеделски стопани, за които е изпълнено минималното
изискване по критерия, а именно над 50 или 75 на сто
„….от
обема
на
планираните
за
преработка
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селскостопански продукти са произведени в земеделското
стопанство на кандидата“. Посоченият в запитването Ви
случай не попада в обхвата на критерий за оценка № 2.2 от
раздел 22.1 на УК.
Запитване №
57,
14.11.2021 г

Регистриран ЗП съм от повече от 36 месеца и отглеждам свине.
Инвестиционното ми намерение е да кандидатствам по
настоящата процедура за сушене на свински бут. Ще се
признаят ли точките по критерий за оценка 2.2 за преработка на
собствена суровина, ако заколването на животните ми се случва
в кланица, разфасоването се случва срещу заплащане в
преработвателно предприятие /на ишлеме/ и разфасовката
"суров свински бут", който се явява входящата ми суровина
влиза в предприятието по проекта за сушене? Тези сурови
бутове са от произведени от мен прасета. Самото заколване на
животните и разфасоването им се прави от трети лица, тъй като
не разполагам с кланица и транжорна, а искам да направя
преприятие по проекта само за сушене на свински бут.
Благодаря предварително за Вашето разяснение!

Запитване №
58,
14.11.2021 г

Във връзка със следният казус, моля за вашето становище
Поточните линии в предприятието-кандидат произвеждат
продукция през светлата част на денонощието, но хладилните
складове за готовата продукция работят целогодишно без
прекъсване. Допустимо ли е в проекта да се включи изграждане
на ВЕИ - соларна инсталация, като самата инсталация да бъде

Вижте отговор на въпрос № 2 от Запитване № 56 от
14.11.2021
„Съответствието с минималните изисквания по критерий
№ 2.2 се извършва съгласно методиката описана в т. 3 от
раздел 22.2 на УК и данните от посочените документи от
раздел 24.1 и 24.2 на УК, като в описания случай е
приложимо Приложение № 15 „Декларация за видовете и
количества суровини.“. В описания от Вас случай на
проектно предложение за преработка на трупно месо,
получено в резултат на отгледани от кандидата
собствени животни, въпреки, че същите са заклани в
кланица, която не е собственост на кандидата, ще бъдат
счетени за собствена суровина и ще се признаят заявени
точки по критерий за подбор 2.2, до толкова, до колкото
са покрити минималните изисквания за количеството
собствена суровина по критерия за подбор.“.
1. Съгласно т. 3 от раздел 13.1 на УК „Финансова помощ се
предоставя за извършване на инвестиции и за
производство на енергия чрез преработка на първична и
вторична биомаса от растителни и животински
продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при
спазване на изискванията по т. 23-30 от Раздел 13.2
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разделена на два подобекта - Подобект 1 - за производствените
машини, които работят през светлата част на денонощието и са
свързани към мрежова соларна система, а Подобект 2 захранване на хладилните камери да бъдат свързани с автономна
соларна система.
Вторият въпрос е свързан с това дали инвестиция в
изграждане/оборудване на хладилна камера за замразяване на
готова продукция от сладолед (код по КИД 10.52) може да се
причисли като инвестиция по критерий 4.2, т. 2.2 - "инвестиции
свързани
с
изграждане/
модернизиране/оборудване
в
предприятията
на
автоматизирани/роботизирани
системи,и/поточни линии, вкл. части от тях, използвани в
отделните фази по преработка и маркетинг на селскостопански
продукти, вкл. прилежащ към тях софтуер, като напр. свързани с
преработка, пакетиране, вкл. охлаждане, замразяване, сушене,
съхраняване и др. на суровините или продукцията.
Поздрав
А***** П*****

„Условия за допустимост на дейностите“ и при условие,
че енергията ще се използва за собствено потребление,
свързано с дейностите, попадащи в някои от секторите
по т. 2“
В обхвата на допустимите разходи попадат „Автономни
фотоволтаични
(соларни)
системи“,
„Мрежови
фотоволтаични (соларни) системи с инсталирана
мощност до 15 kWp включително“ и „Мрежови
фотоволтаични (соларни) системи с инсталирана
мощност над 15 kWp“, при спазване на условията на т. 3 от
раздел 13.1 на УК.
2. Методиката за оценка за съответствието с критерий за
оценка № 4.2 е описана в т. 9 от раздел 22.2 на УК. В т. 2.2,
тире първо от Приложение № 1 към УК, за съответствие с
критерия допринасят : „Инвестиции свързани с
изграждане/модернизиране/оборудване в предприятията
на
автоматизирани/роботизирани
системи/поточни
линии, включително части от тях, използвани в отделните
фази по преработка и маркетинг на селскостопански
продукти, вкл. прилежащ към тях софтуер, като
например:
свързани
с
преработка,
пакетиране,
включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване
и др. на суровините или продукцията“. В тази връзка в
обхвата на критерия може да попадне и „хладилна камера
за замразяване“ при спазване и на методиката описана в т.
9 от раздел 22.2 на УК.
В допълнение следва да имате предвид, че разясненията по
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Запитване №
59,
14.11.2021 г

Запитване №
60,

Здравейте,
Във връзка с интерес за кандидастване по процедура
BG06RDNP001-4.015 Процедура чрез подбор на проектни
предложения
по
подмярка
4.2
„Инвестиции
в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4
„Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г., имаме следния въпрос:
1. Инвестиционното ни намерение е изграждане на ВЕИ
(соларни панели на покрива на предприятието) за собствено
потребление, като съгласно енергийния одит, капацитетът на
системата ще бъде точно колкото нуждите на предприятието и
не се предвижда производство на излишна енергия,
предназначена за продажаба. Освен това, предпирятието ни е с
денонощен режим на работа, където през нощта ел.енергия няма
да се произвежда. Въпросът ни е следният: В случай, че
сключим договор за присъединяване като производител на
ел.енергия с електроразпределителното дружество, така че да си
осигуряваме и енергийни мощности през нощта, без да се налага
да инвестираме в скъпоструващи батерии за съхраняване на
енергия, ще се води ли, вече, че енергията не е за собствено
потребление? Съответно, ще се води инвестицията за
недопусима по процедурата?
Н. Ц********
Sent from my iPhone

реда на чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ се предоставят по
отношение на условията за кандидатстване, не съдържат
становище относно качеството на проектното предложение
и са задължителни за всички кандидати.
Вижте отговор на Въпрос № 1 от Запитване № 58 от
14.11.2021 г
„Съгласно т. 3 от раздел 13.1 на УК „Финансова помощ се
предоставя за извършване на инвестиции и за
производство на енергия чрез преработка на първична и
вторична биомаса от растителни и животински
продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при
спазване на изискванията по т. 23-30 от Раздел 13.2
„Условия за допустимост на дейностите“ и при условие,
че енергията ще се използва за собствено потребление,
свързано с дейностите, попадащи в някои от секторите
по т. 2“
В обхвата на допустимите разходи попадат „Автономни
фотоволтаични
(соларни)
системи“,
„Мрежови
фотоволтаични (соларни) системи с инсталирана
мощност до 15 kWp включително“ и „Мрежови
фотоволтаични (соларни) системи с инсталирана
мощност над 15 kWp“, при спазване на условията на т. 3
от раздел 13.1 на УК“
В допълнение по процедурата е допустимо производство на
енергия за собствено потребление, но не за продажба.
В изпратения мейл липсва запитване

Begin forwarded message:
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Запитване №
61,
16.11.2021 г

From: I** a***** <i**_a****n@yahoo.com>
Date: 16 November 2021, 9:51:54 EET
To: RSR Information <RDd@mzh.government.bg>
Subject: въпроси 4.2
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с прием на проектните предложения по Процедура
чрез подбор № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2.
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020
г., бихме желали да отправим запитване за допълнителни
разяснения:
В Условията за кандидатстване по горецитираната процедура е
записано в раздел 13.3 Недопустими дейности: точка 2.
Финансова помощ не се предоставя за дейности: по буква Б
„Допустими за подпомагане по чл. 1 от Наредба № 2 от 2014 г.
за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по
Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския
сектор за периода 2014 – 2018 г. (ДВ, бр. 34 от 2014 г.) и
Наредба № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по Национална програма за
подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023
г. за производството на лозаро-винарски продукти по
приложение № 1 от Закона за виното и спиртните напитки“.

По мярка „Инвестиции в предприятия“, която се прилага по
реда на Наредба № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по Национална
програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за
периода 2019 – 2023 г., не е допустимо предоставяне на
подпомагане за изграждане на ВЕИ. В тази връзка за
кандидатите, отговарящи на условията от раздел 11.1 на
УК, са допустими инвестиции за производство на енергия
от ВЕИ по настоящата процедура, в случаите че същите са
свързани с производствените сектори по т. 2 от раздел 13.1
на УК, както и за тях са изпълнени условията по т. 23-30 от
раздел 13.2 на УК.

Моля да ни отговорите на следният въпрос:
1. Нашето дружество е винарско предприятие и произвеждаме
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вино повече от 10 години. Регистрирани сме като
винопроизводители, съгласно Закона за виното и спиртните
напитки. Имаме сключен договор и изпълнен проект за
закупуване нови машини и оборудване за производство на вино
по мярка „Инвестиции в предприятия“ от НАРЕДБА № 6 от
26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова
помощ по Национална програма за подпомагане на лозаровинарския сектор за периода 2019 – 2023 г.
В момента имаме инвестиционно намерение да кандидатстваме
по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.015 по подмярка
4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ за подобряване на енергийната ефективност във
винарската изба като желаем да изградим фотоволтаични
системи за производство на енергия за собствено потребление.
Въпрос: Допустимо ли е нашето дружество, което е винарско
предприятие и произвежда вино да кандидатстваме с проектно
предложение
по
гореописаната
процедура
само
за
инвестиционни разходи за изграждане на ВЕИ за собствено
потребление, тъй като изграждането на фотоволтаични системи
за производство на енергия за собствено потребление не са
описани като допустими разходи и дейности в чл. 50 от Наредба
№ 6 от 26.10.2018 г. или тези инвестиционни разходи попадат в
недопустимите дейности описани в буква Б, точка 2 от раздел
13.3 Недопустими дейности по Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2.

Запитване №
62,

Благодаря за отговора на поставения въпрос.
33. Предварителни или окончателни договори с описани вид, Съгласно т. 2, буква „з“ от раздел 13.1 на УК финансова
количества и цени на готовата продукция като доказателство, че помощ по процедурата се предоставя за извършване на
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е осигурена реализацията на най-малко 50 % от продуктите на
преработвателното предприятие съгласно производствената му
програма за първата прогнозна година от бизнес плана след
изплащане на финансовата помощ, като в случаите на
производство на гранулиран фураж договорите следва да
доказват осигурена реализация на 100 % от произведения
гранулиран
фураж
съгласно
предвижданията
на
производствената програма за целия период на изпълнение на
бизнес плана. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ или „zip”
или „rar”.
Въпроса ми е , при производство на фураж , " з) готови храни за
селскостопански животни (фуражи)", който не е гранулиран,
договорите за реализация на готовата продукция, за първата
прогнозна година ли трябва да бъдат, или за срока на бизнес
плана?
с поздрав: Н****** К****

инвестиции и в производствен сектор „готови храни за
селскостопански животни (фуражи)“, без да се уточнява
тяхната структура (форма). В тази връзка документът по т.
33 от раздел 24.1 на УК е приложим за всички видове
фуражи и следва да доказва осигурена реализация на 100 %
от произведения фураж съгласно предвижданията на
производствената програма за целия период на изпълнение
на бизнес плана .
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Запитване №
63,
17.11.2021 г

Уважаеми дами и господа, имам следните въпроси по процедура Във връзка с поставените въпроси Ви предоставяме
№ BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2.
следните разяснения:
1. Съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на
1.
Необходимо ли е оферентът, който ще доставя и монтира строителите „Строителите, изпълняващи строежи от
фотоволтаична (соларна) система, да бъде вписани в Централен първа до пета категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за
професионален регистър на строителя съгласно Закона за устройство на територията или отделни видове
Камарата на строителите и да може да извършва строежи и/или строителни
и
монтажни
работи, посочени
в
отделни видове СМР от съответната група и категория?
Националната
класификация
на
икономическите
дейности, позиция "Строителство", подлежат на
2.
Кандидатът е преработвателно предприятие, което вписване в Централния професионален регистър на
разполага със собствени търговски обекти, в които реализира строителя,
наричан
по-нататък
„регистъра“.
цялата продукция на дребно – на физически лица. Необходимо Категориите на строежите се преценява от компетентните
ли е да предоставя документ по т. 33 от раздел 24 - органи, като в УК са предвидени само съответните
Предварителни или окончателни договори с описани вид, документи, издавани от тези органи. Във връзка с
количества и цени на готовата продукция като доказателство, че допустимостта на разходите в УК е предвидено изискване
е осигурена реализацията на най-малко 50 % от продуктите на по отношение на изпълнителите на СМР, като
преработвателното предприятие съгласно производствената му оценителната комисия извършва проверка въз основа на
програма за първата прогнозна година от бизнес плана?
проектното предложение в неговата цялост, предоставените
документи и информацията за съответните инвестиции и
3.
Как ще се проследява и доказва, че дружеството е дейности.
закупило най-малко 25 на сто от основните суровини, от 2. Вижте отговор на въпрос № 6 от запитване № 41 от
регистрираните земеделски стопани, с които е представил
05.11.2021 г:
предварителни договори;
„Условието по т. 14 от раздел 13.2 на УК се доказва с
4.
Как ще се проследява и доказва, че дружеството е документа по т. 33 от раздел 24.1 на УК. Следва да имате
реализирало
най-малко
50
%
от
продуктите
на предвид, че съгласно т. 8 от раздел 14.3 не са допустими
преработвателното предприятие, към контрагентите, с които е „разходи за търговия на дребно“
сключил предварителни договори по т. 33 от раздел 24?
3. Съгласно т. 30 от „Общи документи“ във връзка с
„Документи за междинно и окончателно плащане“ към
5.
В случай, че проектното предложение се подава с КЕП на
Приложение 1 от Условията за изпълнение условието, че
лицето, което представлява дружеството, необходимо ли е да
документите по т. 3, 4, 5, 6, от раздел 24 да бъдат подписани под най-малко 25 на сто от основните суровини трябва да са от
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някаква форма – собственоръчно или електронно?
6.
В случай на проекти за закупуване на хладилен бус или за
изграждане на фотоволтаична (соларна) система – дейности,
които не са пряко свързани с процеса и технологията на
преработваните продукти, изисква ли се корекция в
Технологичния проект, ако в нея не се почва нищо по
отношение на тези активи?
7.
Поставено е условие, че към проектните предложения се
прилагат технологичен проект, схема и описание на
технологичния процес и описание на годишния капацитет на
преработвателното предприятие по видове продукция, заложени
в производствената и търговска програма на бизнес плана. В
случай, че имаме одобрен технологичен проект от БАБХ, но в
него не е определен капацитет на произвежданите продукти, как
следва да удостоверим, че отговаряме на изискването на т. 10 и
т. 20 от т. 13.2?
Описанието на годишния капацитет следва да е
допълнение към вече одобрената технология или следва самата
технология да се коригира, или друго?
Ако описанието на капацитета е допълнение към одобрен
технологичен проект, то следва ли да е заверено от БАБХ?
Поздрави,
В******* И*****

собствена продукция и/или от регистрирани земеделски
стопани, към заявка за окончателно плащане се доказва с
договори за доставка с описани вид, количества и цени на
основните суровини и/или декларация по образец
(Приложение № 8 към Условията за изпълнение) от
кандидата с описани вид и количества на основните
суровини.
В периода на мониторинг изпълнението на условието се
доказва чрез първични счетоводни документи за
реализираната
продукция
и
счетоводно
отразена
информация
4. Съгласно т. 31 от „Общи документи“ във връзка с
„Документи за междинно и окончателно плащане“ към
Приложение 1 към Условията за изпълнение условието, че
планираният размер на произведената от кандидата
продукция трябва да покрива най-малко 50% от капацитета
на преработвателното предприятие за подпомаганата
дейност по технологичен проект, на етап заявка за
окончателно плащане се доказва с договори с описани вид,
количества и цени на готовата продукция, покриващо наймалко 50 % от продуктите на преработвателното
предприятие съгласно производствената му програма за
първата прогнозна година от бизнес плана. В случаите на
производство на гранулиран фураж договорите следва да
доказват осигурена реализация на 100 % от произведения
гранулиран
фураж
съгласно
предвижданията
на
производствената програма за целия период на изпълнение
на бизнес плана.
В периода на мониторинг изпълнението на условието се
доказва чрез първични счетоводни документи за
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реализираната
продукция и
счетоводно
отразена
информация.
5. Документите по т. 3, 4, 5 и 6 от раздел 24.1 на УК не се
подписват и сканират само в случаите, когато лицето
представляващо кандидата е идентично с лицето, което
подава проектното предложение, а не друго упълномощено
лице. Съгласно текста след документа по т. 4 от раздел 24.1
на УК „В случаите, когато кандидат е група или
организация на производители, декларацията се представя
поотделно от всеки от техните членове във формат „pdf”
или „jpg” или „zip” или „rar”, подписана и сканирана“
6. Съгласно т. 20 от раздел 13.2 „Условия за допустимост на
дейностите“ от УК, „Към проектните предложения се
прилагат технологичен проект, схема и описание на
технологичния процес и описание на годишния капацитет
на преработвателното предприятие по видове продукция,
заложени в производствената и търговска програма на
бизнес плана. Технологичните проекти в секторите по т. 2
букви „а“ и „б“ от раздел 13.1 „Допустими дейности“
следва да бъдат заверени от Българска агенция по
безопасност на храните (БАБХ)“. В цитираната разпоредба
не е включено изрично изискване по отношение на активи,
които не са свързани с технологията и процеса на
преработка при производството на крайните продукти, да
бъдат описани в технологичния проект.
Кандидата следва подробно да е обосновал нуждата от
закупуване на съответните активи в представения бизнес
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план.
7. Изискуемият документ по т. 19 от раздел 24.1 „Списък с
общи документи“ от УК е: „Технологичен проект ведно със
схема и описание на технологичния процес, изготвен и
заверен от правоспособно лице“. В компетентността на
описаното правоспособно лице – проектант по част
“Технологична”
със
съответната
проектантска
правоспособност е допълването и/или предоставянето на
разяснения и становища по изготвения от него проект.
Във връзка с изречение второ на т. 19 от раздел 24.1
„Списък с общи документи“ от УК, свързано с изискването
“Технологичните проекти в секторите по т. 2 букви „а“ и
„б“ от раздел 13.1 „Допустими дейности“, да бъдат
заверени от Българска агенция по безопасност на храните
(БАБХ)” и доколкото БАБХ не е счела за необходимо,
посочването на годишен капацитет на преработвателното
предприятие по видове продукция при заверяването на
технологичния
проект,
няма
изрично
изискване,
допълненията,
становищата
и
разясненията
на
правоспособното лице по изготвения от него проект по част
“Технологична” да имат заверка от БАБХ.

Условията за допустимост на отделните видове
Запитване № Здравейте,
Моля
за
отговор
на
въпрос
по
текущия
прием
по
подмярка
4.2,
кандидати са посочени в раздел 11.1 от УК. Съгласно
64,
процедура
BG06RDNP001-4.015.
Кандидатства
дружество
„А“,
т.13.4 от раздел 11.1 на УК: „За информация на
18.11.2021 г
което има над три годишна история в преработката на
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селскостопански продукти – конкретно произвежда етерични
масла и през 2018г., 2019г. и 2020г. има допълнителен код на
икономическа дейност КИД-2008 – 20.53. Дружеството има и
регистрация като земеделски стопанин, но дейността по
земеделие е много малка като отглежданите култури са с обем
под 8000 СПО. В случай, че дружеството отбележи в
Приложение 2 Основна информация и заявени разходи в раздел
5. Вид на кандидата : „5. юридическо лице извършвало дейности
по преработка на селскостопански продукти“, допустим
кандидат ли е по процедурата въпреки, че има СПО под 8000
евро. След като дружеството не кандидатства в качеството си на
регистриран земеделски стопанин, би следвало да не е нужно да
поднови регистрацията си като земеделски стопанин по Наредба
№3 до датата на подаване на проектното предложение, както и
да не прилага към формуляра за кандидатстване Справка за
дейността на кандидата за 2020/2021г. или за 2021/2022г., както
и Приложение №3 – декларация за изчисление на стандартен
производствен обем. Кандидатстването на дружеството като
преработвателно предприятие освобождава ли го от
ангажимента след реализацията на проекта да подържа
регистрацията си като земеделски стопанин. Моля за вашето
компетентно становище.
К*******

Запитване №
65,
18.11.2021 г

кандидатите: В Приложение № 2 „Основна
информация за проектното предложение _ таблица на
заявените разходи“, лист „Основна информация“, в т.
5. „Вид на кандидата съгласно т. 1 от раздел 11.1 на
Условията за кандидатстване“ се посочва вида на
кандидата съгласно т. 1 от настоящия раздел.“.
Обръщаме Ви внимание, че съгласно изречение второ
на т. 13.2 от раздел 11.1 на УК „В случаите на
кандидати с производствени сектори, за които
Законът за храните не е приложим се извършва
проверка и в Националния статистически институт
за кода на основната и допълнителните икономически
дейности на кандидата за 2018, 2019 и 2020 г., като
за целта кандидатите попълват декларация, съгласно
Приложение № 19“. Съгласно инструкцията под черта в
Приложение № 19, за проектни преложения подадени
през 2022 г. се извършва проверка и за дейността на
кандидата и през 2021 г. В допълнение, в случай че по
процедурата подавате проектно предложение в
качеството си на кандидат по т. 1, буква „в“ от раздел
11.1 на УК, няма необходимост от представянето на
посочените документи, както и регистрация по реда на
Наредба № 3/1999, в случай, че не са заявени точки по
критерий за оценка № 2.2 от раздел 22.1 на УК.

Уважаеми управляващи
№ BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в Производството на „бира“/пиво не попада в избраните
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 производствени сектори, посочени в т. 2 от раздел 13.1 на
„Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на
108

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.015 ПО
ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 20142020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
селските райони за периода 2014-2020 г.

УК.

Нашият официален въпрос е:
Може ли да кандидатства по горната ПМ 4. 2. утвърдена на
пазара фирма за производство и реализация на бира като
"Ломско пиво" гр. Лом...?
Основно ще използваме грантови средства по ПМ 4. 2. за
Възобновяемите източници/ВИ или или изграждането на
собствен Фото волтаичен парк/ФВП за електроенепгия и Термо
помпена система/ТПС за климатизация за собствените
производствени нужди.

Запитване №
66,
22.11.2021 г

Много здраве и успехи!
С уважение,
eдин Г***** С****** 0888 ******
Председател на УС на известната
Консултантска НПО "*****" гр. София
Предвиждаме да кандидатстваме за ВЕИ - фотоволтаична Вижте отговор на въпрос № 1 от Запитване № 63 от
инсталация.
17.11.2021 г.
„Съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за камарата на
Ще представим изисканата за проекта оферта от доставчик на строителите „Строителите, изпълняващи строежи от
инсталацията и ще спазим всички останали изисквания на първа до пета категория по чл. 137, ал. 1 от Закона за
Условията за кандидатстване.
устройство на територията или отделни видове
строителни и монтажни работи, посочени в
Националната
класификация
на
икономическите
Искаме да получим разяснение, обаче, дали е необходимо освен дейности, позиция "Строителство", подлежат на
оферта за изграждане и монтаж на инсталацията, да спазим вписване в Централния професионален регистър на
изискването на т.12 от 14.2. Условия за допустимост на строителя,
наричан
по-нататък
„регистъра“.
разходите, а именно:
Категориите на строежите се преценява от
компетентните органи, като в УК са предвидени само
"Оферентите на СМР, местни и чуждестранни лица, трябва да съответните документи, издавани от тези органи. Във
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бъдат вписани в Централен професионален регистър
строителя съгласно Закона за Камарата на строителите"

Запитване №
67,
22.11.2021 г
Запитване №
68,
23.11.2021 г.

на връзка с допустимостта на разходите в УК е предвидено
изискване по отношение на изпълнителите на СМР, като
оценителната комисия извършва проверка въз основа на
проектното
предложение
в
неговата
цялост,
МОЛЯ ЗА КОНКРЕТЕН ОТГОВОР, т.к. вярвам това е тема, предоставените документи и информацията за
която засяга огромна част от колегите. Приемете, че ще спазим съответните инвестиции и дейности“.
АБСОЛЮТНО
ВСИЧКИ
ДРУГИ
ИЗИСКВАНИЯ
И
ДОПУСКАНИЯ
НА
ПРОГРАМАТА
И
ТОВА
Е
ЕДИНСТВЕНОТО НИ КОНКРЕТНО ПИТАНЕ, КОЕТО ИМА
НУЖДА ОТ РАЗЯСНЕНИЕ!!!!!!!!
Здравейте!
В допълнение към отговора на запитване № 29 от
Във връзка с отговора на Запитване № 29, 28.10.2021 г., относно 28.10.2021 г., правим уточнение, че продуктите включени в
допустимостта на преработка на охлюви за месо, моля да код 10.20 „Преработка и консервиране на риба и други
оределите допустимия сектор на проектно предложение
водни животни, без готови ястия“ не попадат в
съгласно Условията за кандидатстване по процедурата.
допустимите производствени сектори по процедурата.
Здравейте!
1 и 2. В съответствие с т. 4 от раздел 22.2 на УК
„Проектни предложения, представени от кандидати,
Във връзка с обявената процедура BG06RDNP001-4.015 – които през 2020 г. са реализирали приходи от износ и/или
Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка вътрешно общностни доставки на селскостопански
4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти или преработени селскостопански продукти
продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от (критерий за оценка 2.3), са такива които удостоверят
ПРСР2014-2020 г. бихме искали да дадете допълнителни това обстоятелство с документа по т. 2, 3 и 4 от
разяснения относно следното:
Раздел 24.2. „Списък с документи, доказващи
съответствие с критериите за оценка на проекти“
Съгласно условията за кандидатстване едно проектно Съгласно УК е предоставена възможност за предоставяне
предложение може да получи точки по Критерий за оценка 2.3 в към проектното предложение на един или няколко
случай, че през 2020 г. дружеството е реализирало приходи от първични счетоводни документи (фактури), доказващи
износ. Този критерий се удостоверява с документите по т. 2, 3 и съответствие с критерии за подбор № 2.3. В допълнение
4 от Раздел 24.2. „Списък с документи, доказващи съответствие обръщаме внимание, че в раздел 22.1 от УК няма
с критериите за оценка на проекти“. Съгласно т. 2 от поставено минимално изискване в процентно отношение
горецитираните документи трябва да се предоставят първични за съответствие с критерий за оценка № 2.3.
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счетоводни документи (фактури), в доказателство за изпълнение
на критерия.
Въпрос №1: В този ред на мисли, ако предприятие Х има
приходи от износ за 2020 г., които представляват 99% от всички
реализирани приходи на предприятието, то трябва ли
предприятието Х да предостави всички фактури, доказващи тези
99% приходи, реализирани от износ?
В допълнение на това, в случай, че не е задължително и е
достатъчно да се предоставят няколко на брой фактури, то тогава
задължително ли е предоставените фактури да покриват някакъв
процент от реализираните приходи от износ и ако да – какъв е
той?

В допълнение във Вашето запитване е включена
информация, която подлежи на оценка от оценителната
комисия, която ще разполага с цялата документация и
информация по проектното предложение.

Въпрос №2: В допълнение на това предприятие У има
реализирани приходи от 2 000 000 лв. за 2020г., от които 200
лева са от износ. В случай, че предостави всички документи,
които са изискуеми съгласно Раздел 24.2. „Списък с документи,
доказващи съответствие с критериите за оценка на проекти“, то
тогава предприятието У ще получи ли точки по Критерий за
оценка 2.3?
Моля да предоставите допълните разяснения, тъй като в
условията за кандидатстване не е уточнено!
Поздрави,
В*** И******
Запитване №
69,
23.11.2021 г

Здравейте,
Условието по т. 17 от раздел 14.2 на УК „Техническите
имам въпрос по процедура № BG06RDNP001-4.015 по подмярка спецификации с посочени минимални параметри или
4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански подробно описание на актива, описани в Приложение № 2
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продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от „Основна информация _таблица на заявените разходи“,
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 трябва да съответстват на описаното в Запитването за
г.
оферта (Приложение № 9). Въз основа на тях след
подписване на административния договор следва да бъдат
Нашето предприятие е 100% частно дружество, произвеждаме
млечни продукти и не сме възложител по ЗОП. По проектното проведени процедурите по ЗОП или Постановление №
предложение, което подготвяме предвиждаме закупуване на 160/2016“ се отнася само за кандидати, които са
машини и съоръжения, свързани с производството на млечни възложители по ЗОП или ще провеждат процедура за избор
продукти и специализиран транспорт. Размера на БФП за която на изпълнител по реда на ПМС 160/2016 в описаните
ще кандидатстваме е 50%
случаи по т. 16.1, 16.4 и 16.5 от раздел 14.2 на УК.
В раздел 14.2 "Условия за допустимост на разходите" в точка 17 Съгласно т. 16.3 от раздел 14.2 на УК „В случаите, когато
е казано:
кандидата заявява финансова помощ в размер до 50 на
17.Техническите спецификации с посочени минимални
параметри или подробно описание на актива, описани в сто от допустимите за подпомагане разходи и няма да
Приложение № 2 „Основна информация _таблица на заявените провежда процедура за избор на изпълнител по реда на
разходи“, трябва да съответстват на описаното в Запитването за ПМС № 160/2016г., разходите по т. 1 от Раздел 14.1
оферта (Приложение № 9). Въз основа на тях след подписване на „Допустими разходи“ могат да бъдат извършени след
административния договор следва да бъдат проведени подаване на проектното предложение, съгласно
процедурите по ЗОП или Постановление № 160/2016.
представените договори с избраните изпълнители.
В момента сме изпратили запитвания и съответно сме получили
оферти от доставчици, на база на които сме определили цената Разходите за строително-монтажни работи са
на всеки един от активите, предвидени за закупуване и тези допустими за подпомагане, ако са извършени след
цифри са залегнали в бизнес-плана. Спазили сме условията в посещение на място по т. 19 от раздел Раздел 21.1
раздел 14.2, точка 11. и раздел 24.1 "Списък с общи документи", „Оценка
на
административно
съответствие
и
точка 25
допустимост“. В съответствие с гореизложеното и в
В тази връзка е и нашето питане:
контекста на поставения въпрос, в случай на заявена
При условие, че сме изпълнили процедурата за избор на
финансова помощ в размер до 50 %, за кандидатите, които
доставчик с 3 оферти и сме подписали предварителни договори (
раздел 241, точка 30) как след подписване на административния не са възложители по ЗОП, не е необходимо провеждане на
процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС №
договор да правим процедура по ЗОП?
160/2016г., с изключение на случаите по т. 16.4 и т. 16.5 от
Благодарим
за
отговора!
Д********* С***** - Управител
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Запитване №
70,
24.11.2021 г

Моля да дадете становище дали инвестицията в напълно
автоматизирана система за производство и захранване с пара на
процесите бланширане и стерилизация при производство на
консерви от зеленчуци, която е част от поточната линия в
предприятието, може да се причисли към списъка по
Приложение 1, Критерий за оценка 4.2, т.2.2. „Инвестиции
свързани
с
изграждане/модернизиране/оборудване
в
предприятията
на
автоматизирани/роботизирани
системи/поточни линии, включително части от тях, използвани в
отделните фази по преработка и маркетинг на селскостопански
продукти, вкл. прилежащ към тях софтуер, като например:
свързани с преработка, пакетиране, включително охлаждане,
замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или
продукцията“?
Успешен ден!

Запитване №
71,
24.11.2021 г

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с обявена Процедура чрез подбор на проектни
предложения № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020
г. имаме следните въпроси:
1. Допустим ли е по прoцедурата кандидат ЕООД, който

раздел 14.2 на УК.
Методиката за оценка за съответствието с критерий за
оценка № 4.2 е описана в т. 9 от раздел 22.2 на УК. В т. 2.2,
тире първо от Приложение № 1 към УК, за съответствие с
критерия допринасят : „Инвестиции свързани с
изграждане/модернизиране/оборудване в предприятията
на
автоматизирани/роботизирани
системи/поточни
линии, включително части от тях, използвани в отделните
фази по преработка и маркетинг на селскостопански
продукти, вкл. прилежащ към тях софтуер, като
например:
свързани
с
преработка,
пакетиране,
включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване
и др. на суровините или продукцията“. В тази връзка в
обхвата на критерия може да попадне и „автоматизирана
система за производство и захранване с пара на процесите
бланширане и стерилизация при производство на консерви
от зеленчуци“ при спазване и на методиката описана в т. 9
от раздел 22.2 на УК.
В допълнение следва да имате предвид, че разясненията по
реда на чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ се предоставят по
отношение на условията за кандидатстване, не съдържат
становище относно качеството на проектното предложение
и са задължителни за всички кандидати.
1. Описаният в запитването Ви случай не попада в
изключенията по т. 11 от раздел 11.1 на УК, с което не е
изпълнено условието за допустимост на кандидатите по т.
1, буква „в“ от раздел 11.1 на УК.
2. За кандидата не е изпълнено условието за допустимост
на кандидатите по т. 1, буква „в“ от раздел 11.1 на УК.
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Запитване №
72,
24.11.2021 г

извършва преработка на земеделска продукция от по – малко от
36 месеца, като едноличния собственик на капитала е физическо
лице – земеделски производител, регистрирано като ЗП преди
повече от 36 месеца, в случай че това ФЛ е придобило дяловите
в дружеството след обявяване на прием по процедура №
BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4
„Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на
селските райони за периода 2014-2020 г. УО ще счете ли
обстоятелствата по придобиване на собствеността в дружеството
- кандидат като изкуствено създадени условия за участие по
програмата?
2. Допустим ли е по процедурата кандидат (юридическо лице),
който има код на икономическа дейност, 10.11 Производство и
преработка на месо, без месо от домашни птици, респ. оборот за
2020 г., 2019 г. и 2018 г. от преработка на земеделска продукция,
но регистрацията съгласно Закона за храните е от април месец
2021 г.
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с обявена Процедура чрез подбор на проектни
предложения № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020
г. имаме следните въпроси:
Допустим ли е кандидат чиято временна регистрация в БАБХ е
преди повече от 36 месеца, а постоянната му регистрация
(процедурно следваща временната) е преди по – малко от 36
месеца.
Моля да се вземе предвид, че кандидатът отговарят на всички

Съгласно т. 1, буква „в‘ от раздел 11.1 на УК са допустими:
„еднолични търговци и юридически лица, различни от
кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква „б“, които са
извършвали дейности по преработка на селскостопански
продукти без прекъсване през последните 36 месеца към
датата на подаване на проектното предложение“.
От така представената в запитването Ви информация, УО
счита, че изпълнение на условието по т. 1, буква „в‘ от
раздел 11.1 на УК би могло да е изпълнено само, в случай
на регистрация по Закона за храните за преработка на
селскостопански продукти от най – малко 36 месеца към
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останали изисквания за допустимост съгласно УК, включително:
извършва дейност без прекъсване за последните 36 месеца,
Регистрация по Търговския закон, Код на икономическа дейност
за 2020, 2019 и 2018г - 10.11. Производство и преработка на
месо, без месо от домашни птици.

Запитване №
73,
24.11.2021 г

датата на подаване на проектното предложение, в случай че
за кандидата има непрекъсваемост между издаденото
Удостоверение за временна регистрация по стария Закон за
храните (ЗХ), съответно временно одобрение по новия ЗХ и
постоянното одобрение. В допълнение в съответствие с т.
13.2 от раздел 11.1 на УК за кандидати, за които Законът за
храните е приложим оценителната комисия извършва
служебна проверка за регистрация на „кандидата по
Закона за храните“ от най – малко 36 месеца към датата на
подаване на проектното предложение, в който се включва и
периода на временна регистрация по стария ЗХ, съответно
временно одобрение по новия ЗХ.
Уважаеми дами и господа,
1 и 2. Допустимите дейности по процедурата трябва да са
Във връзка с обявена Процедура чрез подбор на проектни свързани
само
с
преработката/маркетинга
на
предложения № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2
селскостопански продукти.
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020
г. имаме следните въпроси:
Кандидат по процедурата е земеделски стопанин (ЮЛ)
регистриран по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и
поддържане на регистър на земеделските стопани преди повече
от 36 месеца за преработка на произвежданата собствена
земеделска продукция.
1. Допустими ли са за финансиране по процедура №
BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2 инвестиции, свързани с
реконструкция на сграда, в която едновременно ще се монтират
машините за преработвателната дейност, за финансирането на
които също ще се кандидатства по процедура № BG06RDNP0014.015 по подмярка 4.2 , както и машина, за финансирането на
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Запитване №
74,
25.11.2021 г

Запитване №
75,

която кандидатът е кандидатствал по процедура №
BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“.
2. Допустими ли са за финансиране по процедура №
BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2 инвестиции за изграждане
на фотоволтаична централа за нуждите на преработвателното
предприятие на покрива на сграда, в която едновременно ще се
монтират машините за преработвателната дейност, за
финансирането на които също ще се кандидатства по процедура
№ BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2 , както и машина, за
финансирането на която кандидатът е кандидатствал по
процедура № BG06RDNP001-4.012 по подмярка 4.1
„Инвестиции в земеделски стопанства“.
Здравейте, моля да отговорите на следния въпрос:
1. Производството на растителни екстракти от билки като
краен продукт, попада ли в обхвата на Приложение № 5 към
Условията за кандидатстване /УК/?
Екстрактите, които произвеждаме представляват водноалкохолна смес или маслена смес, получена чрез различна
степен на екстрахиране в зависимост от съответната билка.
Eкстрактите са различни продукти от етеричните масла.
Суровините за производството попадат в Глава 12 индустриални и медицински растения на Приложение № 5
към УК.
И**** Ж****

Описаните в запитването Ви продукти „растителни
екстракти от билки като краен продукт“, не попадат в
обхвата на Приложение № 5 към УК, респективно
Приложение № I от ДФЕС.
По отношение на описанaта технологичнa обработка и
полученият краен продукт обръщаме внимание, че Агенция
„Митници“ е компетентния орган по отношение на
тарифното класиране на стоки съгласно комбинираната
номенклатура,
включително
принадлежността
на
специфичен продукт към Приложение № I от ДФЕС.
Обръщаме Ви внимание, че преработката на диворастящи
билки не попада в допустимите дейности по настоящата
процедура.
Г-Н/Г-ЖО,
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. е
Заявявам получаване на разяснения по процедура чрез подбор № основния документ, който очертава основните изисквания
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26.11.2021 г

BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4
„Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на
селските райони за периода 2014-2020г., във връзка със следните
неясноти:
РАЗЯСНЕНИЕ № 1
На
26.11.2021г.
на
следната
страница
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-zafinansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/normativnauredba/ . която е част от сайта на МЗХГ, беше публикувано
одобреното
единадесето
изменение
на
ПРСР
(
https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/11/26/11th
_amendment_all_documents_approved_version.rar ).
Във файл „Programme_2014BG06RDNP001_12_5_bg.docx“ по
точка 9.2.3.3.3.4. Бенефициери е записано:
Кандидатите за подпомагане, подали проектно предложение
след 01.01.2021 г. следва да са извършвали дейности по
преработка от най-малко 36 месеца към датата на подаване на
проектното предложение;
В 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите, точка 1, буква
„в“ е записано:
в) еднолични търговци и юридически лица, различни от
кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква „б“, които са
извършвали дейности по преработка на селскостопански
продукти без прекъсване през последните 36 месеца към датата
на подаване на проектното предложение.
Моля да получа разяснение за следното:
1) В УК е наличен текст „на селскостопански продукти“,
който липсва в текста на програмата. УО ще премахне ли този
текст от УК? В тази връзка УО ще даде ли указание, че всяка
преработвателна дейност от страна на Кандидата е допустима?

към кандидатите и дейностите по подмярка 4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“. В раздел 8.2.3.3.3.12 „Доказуемост и
възможности за контрол на мерките и/или видовете
операции“ от подмярка 4.2
„Инвестиции
в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от
ПРСР 2014-2020 г., в т. 5.1 е определено, че в насоките за
кандидатстване следва в детайли да се определят
изискванията, свързани с определяне на допустимостта,
включително изискване на документи, даващи възможност
за проверка и определяне на критериите за допустимост.
Условията за кандидатстване, като част от документите по
чл. 26 от Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни фондове
определят детайлни изисквания за допустимост на
дейностите и разходите (ЗУСЕСИФ). В тази връзка
утвърдените Насоки за кандидатстване по процедура чрез
подбор № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2.
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“
от Програма за развитие на селските райони за периода
2014-2020 г. са съобразени с ПРСР 2014-2020г. и
изискванията на ЗУСЕСИФ.
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2) УО ще коригира ли УК чрез замяна на текста „без
прекъсване през последните“ с текста от програмата „от наймалко“? УО ще даде ли указание, че е допустимо и прекъсване
на дейността в периода от 36 месеца?
РАЗЯСНЕНИЕ № 2
На
26.11.2021г.
на
следната
страница
https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-zafinansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/normativnauredba/ . която е част от сайта на МЗХГ, беше публикувано
одобреното
единадесето
изменение
на
ПРСР
(
https://www.mzh.government.bg/media/filer_public/2021/11/26/11th
_amendment_all_documents_approved_version.rar ).
Във файл „Programme_2014BG06RDNP001_12_5_bg.docx“ по
точка 9.2.3.3.3.4. Бенефициери е записано:
За кандидати земеделски стопани, подали проектно предложение
след 01.01.2021 г. условието се счита за изпълнено, ако същите
са регистрирани земеделски производители в съответствие със
Закона за подпомагане на земеделските производители от наймалко 36 месеца към датата на подаване на проектното
предложение;
В 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите, точка 1, буква
„в“ е записано:
в) еднолични търговци и юридически лица, различни от
кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква „б“, които са
извършвали дейности по преработка на селскостопански
продукти без прекъсване през последните 36 месеца към датата
на подаване на проектното предложение.
Моля да получа разяснение за следното:
1) УО ще коригира ли УК чрез замяна на текста „без
прекъсване през последните“ с текста от програмата „от най118
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малко“? УО ще даде ли указание, че е допустимо и прекъсване
на дейността в периода от 36 месеца?

Запитване №
76,
28.11.2021 г

Запитване №
77,
29.11.2021 г

Е**** Ц****
Моля, за вашето становище във връзка с процедура за прием на Във връзка с Вашето запитване правим уточнение, че
проекти № BG06RDNP001-4.013 по подмярка 4.2. „Инвестиции в процедура за подбор № BG06RDNP001-4.013 е прекратена.
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 Съгласно текста в Приложение № 3 към Заповед № РД09„Инвестиции в материални активи“ относно следния въпрос:
1006/ 14.10.2021г., с която са утвърдени Насоки за
по
процедура
чрез
подбор
№
Имаме предприятие за преработка на лавандула - производство кандидатстване
на етерични масла. Искаме да закупим дробилка за отпадъчната BG06RDNP001-4.015: „Кандидатите могат да задават
суровина от лавандула, която в последствие да използваме за допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с
изгаряне в наличен котел, съобразен с нуждите на Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния
предприятието.
срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни
Допустим разход ли е закупуването на дробилка?
въпроси могат да се задават само на електронната поща:
rdd@mzh.government.bg или чрез ИСУН 2020, като ясно се
посочва наименованието на процедурата за подбор на
проекти“
Добър ден,
1. Изискванията по т. 23-30 от раздел 13.2 на УК са по
В във връзка с обявена процедура № BG06RDNP001-4.015 моля отношение на инвестиции за производство на енергия от
за вашето становище по следния въпрос:
ВЕИ.
2. Вижте отговор на въпрос № 1 от запитване № 1 от
Насоките за кандидатстване гласят:
15.10.2021 г.:
„Съгласно условието по т. 23 от раздел 13.2, както и
13.2: Условия за допустимост на дейностите
т. 22. Финансова помощ се предоставя и за инвестиции за изискването на ПРСР 2014-2020 г.: „Проекти с включени
производство на енергия от ВЕИ
инвестиции за производство на електрическа, топлинна
т.23 Инвестиции по т. 22, включително проектни предложения с енергия и/или енергия за охлаждане за собствено
инвестиции за производство на електрическа и/или топлинна потребление ще се подпомагат, в случай, че същите не
енергия или енергия за охлаждане и/или производство на
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биогорива и течни горива от биомаса, се подпомагат, ако са за
собствено потребление и същите не надхвърлят необходимото
количество енергия за покриване нуждите на предприятието.
Капацитетът на инсталациите не трябва да надвишава мощност
от 1 мегават

надхвърлят необходимото количество енергия за
покриване собствените нужди на предприятието.
Капацитетът на инсталациите, които са обект на
подпомагане не трябва да надвишават мощност от 1
мегават“. Във връзка с поставения въпрос правим
Въпрос 1: Моля да поясните, попадат ли под ограничението от уточнение, че общият капацитет на инсталациите,
максимална мощност 1 мегават, инвестициите в хладилни които са обект на подпомагане по ПРСР 2014-2020 г. не
камери, котелни централи, инсталации за производствена трябва да надвишават мощност от 1 мегават“
климатизация в помещеният и др. , които по своето същество са
инвестиции в производство на електрическа и/или топлинна
енергия или енергия за охлаждане. Това ограничение само за
производство на топлинна/електрическа/хладилна енергия от
ВЕИ ли засяга или обхваща изцяло производството типова
енергия за производството.
Въпрос 2: Поради липса на текст в Насоките за кандидатстване
по процедура № BG06RDNP001-4.015 с изрично конкретизиране
на обхвата на ограничението моля да дадете отново становище ,
ограничението по т. 23 от глава 13.2 Условия за допустимост на
дейностите, кой период обхваща – Периода на ПРСР 2014-2020
г. или проектното предложение по процедура № BG06RDNP0014.015.
Благодаря предварително.

Запитване №
78,
30.11.2021 г

Поздрави,
О**** А******
Добър ден,
Във връзка с отворена процедура № BG06RDNP001-4.015 имаме
следните въпроси:

1. По процедурата са допустими проектни предложения с
инвестиции само за производство на енергия от ВЕИ при
спазване на условието по т. 23-30 от раздел 13.1 на УК и
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1. Допустимо ли е проектното предложение да бъде само за
инвестиции за производство на енергия от ВЕИ за преработка на
продукти от приложение № І от ДФЕС в продукти от
приложение № І от ДФЕС до 1 мегават, без други инвестиции?
2. Какви са референтните стойности за Фотоволтаични (соларни)
системи
/Автономни
фотоволтаични
(соларни)
системи;Мрежови фотоволтаични (соларни) системи с
инсталирана мощност до 15 kWp включително; Мрежови
фотоволтаични (соларни) системи с инсталирана мощност над 15
kWp/, упоменати в Приложение 8 към Условията за
кандидатстване -за Ново строителство – цена в лв.?

при условие, че енергията ще се използва за собствено
потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от
секторите по т. 2 от раздел 13.1 на УК.
2. Приложение № 8 към УК включва само списък с
наименованията на активите, дейностите и услугите, за
които са определени референтни разходи, но не и
конкретни стойности.

Благодаря предварително!

Запитване №
79,
30.11.2021 г

С уважение,
Г. П****
Допустимо ли е по подмярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг
на
селскостопански
продукти“,
закупуване на автономна фотоволтаична (соларна) система при
наличие на електропреносна мрежа в мястото на извършване на
инвестицията?

В съответствие с т. 22 от раздел 13.2 на УК „. Финансова
помощ се предоставя и за инвестиции за производство на
енергия от ВЕИ“ при спазване на условията по т. 23-30 от
раздел 13.2 на УК. Моля да имате предвид и условието по
т. 5 от раздел 13.3 на УК: „Финансова помощ не се
предоставя за инвестиции за производство на биогориво
или електроенергия от ВЕИ за проектни предложения
включващи преработка на продукти от приложение № І
от ДФЕС в продукти извън приложение № І от ДФЕС“.
Във връзка с Вашето запитване правим уточнение, че
инвестициите в „автономна фотоволтаична (соларна)
система“ са допустими при спазване на горецитираните
изисквания, както и в случай, че инвестициите са свързани
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с избраните производствени сектори по т. 2 от раздел 13.1
на УК.
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Публикувано на 04.02.2022 г.
Запитване № Г-Н/Г-ЖО,
Заявявам получаване на разяснения по процедура чрез подбор
80,
№ BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в
01.12.2021 г
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка
4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие
на селските райони за периода 2014-2020г., във връзка със
следните неясноти по Приложение 6 „Бизнес план“:
РАЗЯСНЕНИЕ № 1
В лист „Обща информация“ липсва пояснение за полета
„Планиран краен срок за извършване на инвестицията“.
Моля да разясните какво следва да се попълни в полето- месец
или дата.
Ако трябва да се попълни дата, моля да поясните спрямо коя
дата от 2022г. за подписване на договор, да се прогнозира тази
дата!
РАЗЯСНЕНИЕ № 2
В полето „Първоначално икономическо състояние“ моля да
разясните каква информация трябва да се попълни?

РАЗЯСНЕНИЕ № 3
Таблица Б Допълнителна заетост на предприятието, свързана с
изпълнението на проектното предложение (попълва се, в
случай че кандидатът изпълнява приоритет по критерий 3.1 от
Раздел 22.1 на Условията за кандидатстване
В колона "Средносписъчен брой на персонала към предходна
финансова година (2020 г) (А)“ на кандидат, моля да разясните
какъв брой трябва да се попълни за кандидат, който има

РАЗЯСНЕНИЕ № 1
В лист „Обща информация“ на Приложение № 6 към УК се
посочва прогнозната дата за извършване на инвестициите,
включени в бизнес плана, съобразно УК.

РАЗЯСНЕНИЕ № 2
В раздел „II.Описание на кандидата и осъществяваната от
него дейност“ на лист „Обща информация“ от Приложение
№ 6 към УК се представя кратка описателна информация за
кандидата към момента на подаване на проектното
предложение.
РАЗЯСНЕНИЕ № 3
В „Таблица Б Допълнителна заетост на предприятието,
свързана с изпълнението на проектното предложение“ от
лист „икономически анализ“ на Приложение № 6 към УК
и в съответствие с условието на т. 7 от раздел 22.2 се
посочва информация за цялото предприятие на кандидата.
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ангажиран персонал с преработвателната дейност по проекта и
такъв, който не е ангажиран с тази дейност и ще бъде отразен в
таблица „Таблица 17. Прогноза за Нетните парични потоци на
другите дейности на кандидата“:
Целия персонал на фирмата или
Само персонала на фирмата, който е пряко ангажиран с
преработвателната дейност по проекта?
РАЗЯСНЕНИЕ № 4
В лист „Т4.1“, буква „В. Бъдещи доставчици - Договори, с
описани количества и цени на суровините като доказателство,
че
най - малко 25 % от общата суровинна база на
преработвателното предприятие, съгласно производствената
му програма за първата прогнозна година от бизнес плана след
изплащане на финансовата помощ е от собствена продукция
или от регистрирани земеделски стопани за всички кандидати,
с изключение на кандидатите в сектор „месо и месни
продукти”“, таблица „Таблица 4.1. За всички сектори извън
сектор "Месо и месни продукти"“, колона „4.1.1.
Вид
суровина, използвана от предприятието за преработка,
доставена от регистрирани земеделски стопани (Б)“ моля да
разясните данни по вид суровина:
сумарно ли се посочват на един ред за всички договори
или
поотделно на отделни редове по договор?

РАЗЯСНЕНИЕ № 4
В лист „Т4.1“, таблица „В. Бъдещи доставчици…“ на
Приложение № 6 към УК се попълва общото количество
суровини по видове, които кандидатът планира да осигури
чрез доставка от регистрирани земеделски стопани за първа
прогнозна година от бизнес плана.

РАЗЯСНЕНИЕ № 5
В забележка под „Таблица 5: Производствена и търговска
програма“ от лист „Т5“ е записано „* В колона А се посочват
видовете продукти, които кандидатът произвежда и които са
пряко свързани с инвестицията, за която кандидатства. В

РАЗЯСНЕНИЕ № 5
В колона „А“ на лист „Т5“ от Приложение № 6 към УК се
посочват видовете продукти, които кандидатът ще
произвежда, в резултат на извършване на инвестицията по
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случай, че даден вид продукция на кандидата е свързан проектното предложение.
косвено с дейността, в която се инвестира, тя се описва в
Таблица 8 „Други приходи”.“
Моля да разясните дали в таблицата може да се посочат и нови
продукти, които кандидата ще произвежда, защото изрично е
посочено „които кандидатът произвежда“?
РАЗЯСНЕНИЕ № 6
В „Таблица 10. Разходи за заплати и социални осигуровки“
трябва да се посочи месечно възнаграждение за 1-5(10) година
от бизнес плана.
Моля да разясните спрямо какви минимални стойности по вид
на персонала няма да се нарушат условията на ДФЗ, при
извършване на проверка на данните в таблицата, защото за
2022г. няма посочен МОД, а проекти ще бъдат разглеждани
именно през тази година?

РАЗЯСНЕНИЕ № 6
В Таблица 10. „Разходи за заплати и социални осигуровки“
от Приложение № 6 към УК, кандидатите посочват
възнаграждението, което предвиждат да изплащат, като
същото следва да съответства на приложимото национално
законодателство. Обръщаме Ви внимание, че посочените
данни подлежат на оценка от оценителната комисия.

РАЗЯСНЕНИЕ № 7
Под „Таблица 13. Разходи за лихви (в лева)“ е записана
забележка „За “Общо” се вписват сумите на разходите за лихви
по години от колони от Б до края.“.
Моля да разясните в коя клетка (ред/колона) трябва да се
попълни „Общо“ за колона „Б“.

РАЗЯСНЕНИЕ № 7
В Таблица 13. „Разходи за лихви (в лева)“ в ред “Общо”
се вписват сумите на разходите за лихви по години по
колони от „В“ до края.

Г-Н/Г-ЖО,
Заявявам получаване на разяснения по процедура чрез подбор
№ BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка
4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие
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на селските райони за периода 2014-2020г., във връзка със
следните неясноти по Приложение 3 „Декларация МСПО“:
РАЗЯСНЕНИЕ № 8
За кандидати, които са допустими по условията на точка 10 и
11 от „11.1. Критерии за допустимост на кандидатите“ моля да
разясните декларацията от името на кого се попълва:
1)
Кандидата(ЕТ/ЕООД) или
2)
Физическото
лице,
за
което
се
признават
обстоятелствата по т. 1, буква „а“, т. 3 и т. 4 от точка 11.1 или
3)
От кандидата и от физическото лице?

РАЗЯСНЕНИЕ № 9
В лист „Основна информация“ за поле „Наименование на
кандидата“ моля да разясните дали трябва да се попълни и
правната форма след наименованието на кандидата?

РАЗЯСНЕНИЕ № 8
В съответствие с указанията под черта в Приложение № 3
от УК; „В случаите по т. 10 и т. 11 от раздел 11.1.
„Критерии за допустимост на кандидатите“, декларацията
се подписва от едноличния собственик на капитала на
ЕООД.“. Във връзка с изключението по т. 10 и т. 11 от
раздел 11.1 на УК, Приложение № 3 „Декларация за
изчисление на минималния стандартен производствен
обем“ се подава от физическото лице, чиито данни се
признават

РАЗЯСНЕНИЕ № 9
Следва да бъде попълнено пълното наименование на
кандидата, включително и правната форма.

РАЗЯСНЕНИЕ № 10
Вижте отговор на разяснение № 10 от запитване № 50 от
11.11.2021 г.:
РАЗЯСНЕНИЕ № 10
„В случаите на кандидати по т. 9, т. 10 и т. 11 от раздел
В лист „Основна информация“ за поле „5. Вид на кандидата 11.1 на УК, в Приложение № 2 „Основна информация за
съгласно т. 1 от раздел 11.1 на Условията за кандидатстване“ проектното предложение _ таблица на заявените
моля да разясните коя от петте опции трябва да се избере за:
разходи“, лист „Основна информация“, в т. 5. „Вид на
1)
кандидат, който отговарят на условието по точки 10 от кандидата съгласно т. 1 от раздел 11.1 на Условията за
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„11.1. Критерии за допустимост на кандидатите“
2)
кандидат, който отговарят на условието по точки 11 от
„11.1. Критерии за допустимост на кандидатите“

кандидатстване“ се посочва „земеделски стопанин“
РАЗЯСНЕНИЕ № 11

РАЗЯСНЕНИЕ № 11
В лист „Основна информация“, точка „7.2 Общ брой на ЖЕ в
рамките на подпомогнатото стопанство (в случай на кандидати
земеделски
стопани
или
групи/организации
на
производителите)“ моля да получа разяснения за поле
„Растениевъдство“, за проекти от сектор „Животновъдство“
трябва ли да попълват данни или полето се попълва само за
проекти от сектор „Растениевъдство“?

Съгласно инструкцията от приложението „* Кандидатът
посочва броя на животинските единици (ЖЕ) в рамките
на стопанството към момента на попълване на формата
за наблюдение, умножавайки броя на отглежданите
животни от съответна категория по коефициентите за
преобразуване на ЖЕ съгласно Регламент (ЕС) № 808/2014
г“
РАЗЯСНЕНИЕ № 12

РАЗЯСНЕНИЕ № 12
В лист „Основна информация“, точка „9. Проектното
предложение включва производство на енергия от
алтернативни източници за собствено потребление“ моля да
разясните за полета:
1. Слънчево греене
2. Вятър
3. Геотермален източник
какви данни (минимални, номинални, максимални или други) и
в каква мерна единица трябва да се попълнят.

В лист „Основна информация“, точка „9. Проектното
предложение включва производство на енергия от
алтернативни източници за собствено потребление“ от
Приложение № 2 към УК се попълват данни съобразно
източника за производство на енергия, с данни от
документа по т. 36 от раздел 24.1 на УК. В допълнение
колона „Оползотворени количества/отпадъци/биомаса“ за
редове 1. Слънчево греене, 2. Вятър и 3. Геотермален
източник не е приложима.

РАЗЯСНЕНИЕ № 13
РАЗЯСНЕНИЕ № 13
В лист „Основна информация“, точка „10. Финансово Попълват се данните съобразно последната приключила
127

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.015 ПО
ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ
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представяне и инвестиции в предприятието (печалба/загуба)“
за поле „1. Брутна печалба* / загуба* към годината на
кандидатстване“ моля да разясните данните за полето към кой
месец от 2021/2022г. трябва да се впишат:
1)
месеца на кандидатстване, включително или
2)
месеца, предхождащ месеца на кандидатстване или
3)
друго- моля да разясните.

финансова година към датата на подаване на проектното
предложение.
В допълнение, забележката към
т. 10. „Финансово
представяне
и
инвестиции
в
предприятието
(печалба/загуба)“ „**при липса на счетоводни данни се
използва експертна оценка или оценка на самия кандидат“
е приложима само за „2. Брутна печалба* / загуба* на
предприятието за първата година след последното
В лист „Основна информация“, точка „10. Финансово изплащане на помощта за проектното предложение“.
представяне и инвестиции в предприятието (печалба/загуба)“ е
записана забележка „**при липса на счетоводни данни се
използва експертна оценка или оценка на самия кандидат“.
Моля да разясните тази забележка за кое поле е приложима?

Запитване №
81,
02.12.2021 г

Е*** Ц*****
Добър ден,
Във връзка с отворена процедура № BG06RDNP001-4.015
имаме следните въпроси:
1. Допустимо ли е проектното предложение да бъде свързано с
преработка на диворастящи гъби и/ или горски плодове?
2. Попадат ли диворастящите гъби в чувствителен сектор, при
положение, че в Условията за кандидатстване са упоменати
при плодовете и зеленчуците?

1. Преработката на „диворастящи гъби и/или горски
плодове“ не попада в обхвата на допустимите за
подпомагане дейности по процедурата, свързани с
преработката/маркетинга на селскостопански продукти.
2. „Диворастящи гъби“, не попадат в Приложение № 10 към
УК.

Благодаря предварително!

Запитване №

С уважение,
Г. П*****
From:
S*****

P****

<zemedelie@outlook.com> 1 и 2. Съответствието с минималните изисквания на
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82,
02.12.2021 г

Запитване №
83,
02.12.2021 г

критерий за оценка № 2.2 „Проектни предложения
представени от кандидати регистрирани земеделски
стопани, за преработка на произведените в стопанствата им
селскостопански продукти“ се извършва съгласно
методиката описана в т. 3 от раздел 22.2 на УК.
С цел уточнение към Запитване № 9 от 20.10.2021 г. и посочен В допълнение следва да имате предвид, че разясненията по
отговор от УО на ПРСР желая да задам следния уточняващ реда на чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ се предоставят по
въпрос.
отношение на условията за кандидатстване, не съдържат
становище относно качеството на проектното предложение
1.
Във връзка с отговор на Запитване № 49, 10.11.2021 г. и са задължителни за всички кандидати.
моля да дадете разяснение защо няма да се признава само
критерия за оценка "собствена суровина" на Земеделски
Производител, който кандидатства с ЕООД и как това
непризнаване си съответства с целите на програмата. Отделно
от Условията за кандидатстване по процедурата в раздел 11.1
т. 10 ясно е казано, че се признават и обстоятелствата по т. 1,
буква „а“, т. 3 и т. 4 на физическото лице, което е едноличен
собственик на капитала на юридическото лице.
2.
Каква е разликата между процедура BG06RDNP0014.001 от 2018г. и BG06RDNP001-4.015 от 2021г. след като по
процедурата от 2018 г. се признаваше продукция на
Земеделския производител за собствена, когато едноличния
собственик е регистриран Земеделски производител?
Здравейте,
Date:
2
December
2021,
14:00:27
EET
To:
RSR
Information
<RDd@mzh.government.bg>
Subject: Въпрос по процедура № BG06RDNP001-4.015 по
подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“

Моля да отгворите на следните въпроси относно
BG06RDNP001-4.015 - Процедура чрез подбор на проектни
предложения
по
подмярка
4.2
„Инвестиции
в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка
4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие
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на селските райони за периода 2014-2020 г.:
1. Фирма А и Б са ЕООД с един и същи собственик, физическо
лице. Фирма А е преработвател на селскостопански продукти,
който е кандидат по процедурата и отговаря на всички условия
за допустимост. Фирма Б е търговско дружество, което търгува
със селскостопански продукти. Имайки предвид условието по
чл.13.2 т.14 и чл.24.1 т.33 от Условията за кандидатстване за
осигурена реализация на най-малко 50% от готовата продукция
за първата прогнозна година на бизнес плана, допустимо ли ще
бъде доказателство за това да бъде договор между Фирма А и
Фирма Б за изкупуване на повече от 50% от готовата
продукция, както и реални фактури и плащания т.е. сделки?
2. Кандидатът Фирма А има задължение, според чл.13.2 т.12 от
Условията за кандидатстване, да осигури минимум 25% от
общата суровинна база за първата прогнозна година на бизнес
плана от собствена продукция или от регистрирани земеделски
стопани. Тъй като Фирма А няма собствена продукция, трябва
да осигури такава от регистрирани земеделски стопани.
Основната дейсност на Фирма А е преработка на пуешко месо.
Произвежданото общо количество пуешко месо в България е
много по-малко от капацитета на предприятието и съответно от
количествата в бизнес плана, и затова не можем да покрием
изискването за 25% от суровината да е с такъв произход. При
този случай и имайки предвид разпоредбите на чл.12.7 от
Раздел II, част АНГАЖИМЕНТИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЕЯ
НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ от Условия за изпълнение на
одобрени проекти, горното ще се счете ли за обективно
обстоятелство за неспазване на изискванията и ако да - какви
доказателства ще е нужно да се представят?

1. Изпълнението на условието по т. 14 от раздел 13.2 на УК
се доказва с документа по т. 33 от раздел 24.1 на УК. В
контекста на поставения въпрос следва да се представи
документа по т. 33 от раздел 24.1, сключен „между Фирма
А и Фирма Б“.
2. В т. 12 от раздел 13.2 на УК е посочено „най-малко 25 на
сто от общата суровинна база, определена в
производствената програма за първа прогнозна година от
изпълнението на бизнес плана, трябва да е от собствена
продукция и/или от регистрирани земеделски стопани“.
Също така е въведено условие по т. 35 от раздел 13.2 на
УК, а именно: „За проектни предложения за преработка
на земеделски суровини от животински произход,
условието по т. 12 се счита за изпълнено, когато
животновъдните обекти, в които се произвеждат
земеделските суровини са регистрирани по реда на чл. 137
от ЗВД“. Във връзка с конкретно зададения въпрос правим
уточнение, че изискването цитирано по- горе е основен
критерий за допустимост по настоящата процедура.
3.Моля да се запознаете с условията по т. 10 от раздел
„Ангажименти и други задължения на бенефициентите“ от
Условията за изпълнение и раздел V. „Изменение и
прекратяване на договора“ от административния договор.
Обръщаме Ви внимание, че ограничението за
териториалния обхват на проектните предложение и
допустимостта на кандидати големи предприятия е по
отношение на проектни предложения, включващи
инвестиции за преработка на селскостопански продукти в
неселскостопански продукти извън приложение № I от
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3. Фирма В е кандидат голямо предприятие по смисъла на
ЗМСП, преработвател на селскостопански продукти от
Приложение 1 в селскостопански продукти от Приложение 1 преработка на птиче месо в сурови продукти от птиче месо.
Фирма В кандидатства по процедурата за закупуване и
инсталиране на машини и съоръжения в собствени, работещи
производствени сгради. Ако Фирма В бъде одобрена по
процедурата, сключи Административен договор, закупи и
инсталира машините в тези сгради, възможно ли е след това,
поради разрастване на планираното производство, през
периода на изпълнение на проекта и мониторинговия период,
да премести и инсталира тези машини и съоръжения в друга
подходяща собствена или наета производствена сграда в
България? При това преместване няма да се променят
параметрите на бизнес плана, а само физически ще се смени
локацията.

Запитване №
84,
03.12.2021 г

Поздрави,
Б******Х********
Здравейте, моля за разяснение по следния казус:
ЕТ, регистрирано като ЗП, учредява ЕООД. Съгласно Насоките
за кандидатстване и условията за допустимост, ЕООД приема
обстоятелството по регистрацията на ЕТ-то като ЗП.
Въпросите са следните:
1. Ако след подаване на проектното предложение Кандидатът
ЕООД се регистрира самостоятелно като ЗП и ЕТ-то прекрати
регистрацията си като ЗП, счита ли се за изпълнено условието
по Раздел 27, т. 2 от Насоките за кандидатстване, а именно „В
случай че изпълнението на условията по критериите е станало
основание за класиране на кандидата пред други кандидати по

ДФЕС или памук. Промяната на местоположението на
реализацията на инвестицията /монтажа на съответните
машини и съоръжения/ може да бъде извършена след
сключване на Административния договор и подадено
мотивирано искане от страна на кандидата, което е прието
за основателно и допустимо от ДФ „Земеделие“. В
описания от Вас случай, на инвестиции за преработка на
селскостопански продукти от Приложение № I от ДФЕС в
селскостопански продукти от Приложение № I от ДФЕС
няма ограничение по отношение на териториалният обхват
на реализация на инвестицията, стига той да е на
територията на Република България. Следва да се има
предвид, че при промяна на местоположението на
подпомаганата дейност, същата следва да отговаря на
изискванията от раздел 13.2 „Условия за допустимост на
дейностите“ от УК, включително и да бъдат осигурени от
бенефициента
съответните
документи,
доказващи
съответствие с описаните в раздела условия.

1 и 2. Във връзка с поставения въпрос по т. 1, правим
уточнение, че условието по т. 2 от раздел 27 на УК е по
отношение на критериите за оценка от раздел 24.1 на УК, а
не на критериите за допустимост по процедурата.
Във връзка с условието за допустимост на кандидатите по
т. 11 от раздел 11.1 на УК „За едноличните дружества с
ограничена отговорност, които не са регистрирани като
земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за
създаване и поддържане на регистър на земеделските
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реда на тези условия, той се задължава да поддържа
съответствие с критериите в срока за изпълнение на проекта,
съгласно заложеното в условията за изпълнение и
административния договор.“
2. Ако отговорът на горния въпрос е ДА, може ли ЕТ-то,
собственик на ЕООД-то, да прекрати дейността си?
3. Ако отговорът на въпрос 2 е ДА, допустимо ли е
едноличният търговец – собственик на кандидата ЕООД да
продаде/прехвърли дяловете/част от дяловете от кандидата
ЕООД на друго юридическо или физическо лице като по този
начин кандидатът се преобразува от ЕООД в ООД?

Запитване №
85,
06.12.2021 г

Уважаеми дами и господа,
като регистриран земеделски производител с животновъден
обект по чл.137 от ЗВМД бих желала да кандидатствам по
процедурата, като ще преработвам собствена суровина от
месодайни крави, телета, малачета.
Въпрос 1. Във връзка с производствения процес ми е
необходимо и малко количество свине, прасета, овце. Това
допустимо ли е по програма предвид следния текст в
Условията за кандидастване - "Kандидатите следва да
oтглеждат същите видове животни, от които се осигурява
собствената суровина за подпомаганата преработвателната
дейност".
Въпрос 2. Също така оценката по критерий 2.2 изисква
минимум 50% или 75% от общо предвидената суровина да е
собствено производство или се изисква за всяка отделна
суровина процент собствена продукция?
Примерно осигурявам 50% суровина от месодайни
крави/телешко/ и 50% от цялостната необходима суровина -110

стопани, се признават и обстоятелствата по т. 1, буква
„а“, т. 3 и т. 4 за едноличния търговец, който е едноличен
собственик на капитала на юридическото лице“ е
допустимо след подаване на проектното предложение,
кандидата ЕООД да се регистрира като земеделски
производител, а ЕТ да прекрати дейността си, като в този
случай за кандидата ЕООД трябва да е изпълнено
условието по т. 3, буква „б“ от раздел 11.1 на УК, както и
условията за допустимост на дейностите, посочени в т. 12 и
т. 35 от раздел 13.2 на УК.
3. Във връзка с изложеното в отговор по 1 и 2, описаният от
Вас случай в т. 3, не съответства и е в противоречие с УК.
1. Съгласно т. 12 от раздел 13.2 на УК „Най-малко 25 на
сто от общата суровинна база, определена в
производствената програма за първа прогнозна година от
изпълнението на бизнес плана, трябва да е от собствена
продукция и/или от регистрирани земеделски стопани. В
случай на преработка на собствени земеделски суровини
от трайни насаждения и/или животни, отглеждани в
земеделското стопанство на кандидата, трябва да се
докаже възможност за производството на съответните
количества суровини посочени в Приложение № 15, към
датата на подаване на проектното предложение“, като в
тази връзка кандидатите могат да докажат изпълнението на
това изискване чрез осигуряване на 25 на сто от общата
суровинна база, формирана от всички, предвидени за
преработка селскостопански продукти, включени в
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тона, които отглеждам, а си купувам изцяло на 100% свинско
и агнешко - 20 тона, като ми трябва общо 220 тона суровина
съгласно производствена програма - телешко, свинско и
ангнешко? Допустимо ли е това?
Моля за Вашето становище!
Благодаря предварително!

Запитване №
86,
08.12.2021 г

проектното предложение. Изискването на т. 12, изречение
първо от разедел 13.2 на УК може да се докаже и с
документа по т. 32 от раздел 24.1 на УК, а именно
„Предварителни или окончателни договори с описани вид,
количества и цени на основните суровини (важи в
случаите, когато не се предвижда преработка на
собствена земеделска продукция)…..“. В контекста на
поставения въпрос, следва да имате предвид и условието по
т. 35 от раздел 13.2 на УК.
2. Минималното изискване по критерий за подбор № 2.2 е:
„Над 50% от обема на планираните за преработка
селскостопански продукти са произведени в земеделското
стопанство на кандидата“.
В тази връзка, за изпълнение на минималното изискване по
критерия, е необходимо кандидатите да докажат, че наймалко 50% от общата суровинна база, формирана от
всички, предвидени за преработка селскостопански
продукти, е произведена в земеделското стопанство на
кандидата. Минималното изискване не е свързано с
доказване на суровинна база за всяка суровина поотделно.
В случай че Вашето запитване е свързано с процедура чрез
From: M**** M****** <**_**@abv.bg>
подбор № BG06RDNP001-4.015, във връзка с т. 8 от раздел
Date: 8 December 2021, 12:23:02 EET
22.2 на УК, съответствието с минималното изискване по
To: RSR Information <RDd@mzh.government.bg>
критерий 4.1 е изпълнено, в случай че:
Subject: Въпрос
„над 50 % от обема на планираната за преработка
суровина е биологично сертифицирана и…..“ и
Съгласно Приоритет 4.1 Проектни предложения с инвестиции „над 75 % от обема на планираната за преработка
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Запитване №
87,
09.12.2021 г

и дейности за производство на биологични продукти от
критериите за подбор на проектни предложения като
доказателство, че същия ще бъде изпълнен се прилага и
писмено доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент №
834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 относно биологичното
производство и етикетирането на биологични продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91, удостверяващо, че
земята/площите и/или наличните животни, с които е
обосновано ползването на инвестициите, свързани с
производство на биологични продукти, са предмет на контрол
към датата на кандидатстване.
Следва ли към датата на кандидатстване суровините да са
биологично сертифицирани за да бъдат присъдени точките по
критерия при спазване на всички останали изисквания на
критерия или може да бъдат в преход към биологично
производство като към датата на въвеждане на активите в
експлоатация ще бъдат биологично сертифицирани.
Здравейте,
Във връзка с обявена процедура No BG06RDNP001-4.015 по
подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“, моля за вашето становище по
следните въпроси:
Въпрос №1. Предвид Условията за кандидатстване, раздел
14.2. Условия за допустимост на разходите, точка 16.4. на стр.
31, а именно „За разходите за закупуване на софтуер като
самостоятелен разход без в проектното предложение да са
включени разходи за материални инвестиции, за които този
софтуер ще бъде използван, кандидатите задължително
провеждат процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС

суровина е биологично сертифицирана и…..“
Следва да имате предвид и условието на т. 1 от раздел 27 на
УК, а именно „съответствието с критериите за оценка на
проекти се преценява към датата на подаване на
проектното предложение съобразно приложените към
него документи и декларираните данни“.
Във връзка с горeизложеното, в случай че суровините
включени в проектното предложение са в преход към
биологично производство, същите не попадат в обхвата на
критерия за оценка по процедурата.

1. В случаите на разходи по т. 16.4 от раздел 14.2
(независимо от размера на разхода), кандидатите
задължително провеждат процедура за избор на изпълнител
по реда на ПМС № 160/2016 г. В т. 16.1 от раздел 14.2 на
УК са описани условията, при които кандидатите, които не
са възложители по ЗОП провеждат процедура за избор на
изпълнител по реда на ПМС № 160/2016 г., като в текста е
уточнено, че изборът се извършва „след сключване на
административния договор“.
2. За доказване изпълнението на задължение/обстоятелство
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Запитване №

No 160/2016 г. независимо от размера на заявената финансова
помощ“.
Моля Ви, за конкретен отговор трябва ли процедурата за избор
на изпълнител да бъде само и единствено чрез Публична
покана по реда на ПМС 160/2016, дори когато стойността на
услугата е под 30 000 и процента на безвъзмездната помощ е
под 50%. Кога трябва да се проведе тази процедура преди
внасяне на проектното предложение или след сключване на
Административния договор за безвъзмездни финансови
средства?
Въпрос №2 По какъв начин ще се отчита следното
задължение/обстоятелство от Бенефициента във връзка с Чл.
8, (3) Фондът отказва пълно или частично изплащане на
помощта, съответно изисква възстановяване на част или цялата
помощ, ако има изплащане, при някое от следните
обстоятелства:
7. Бенефициентът не използва произведената от възобновяеми
енергийни източници енергия единствено за собствено
потребление на предприятието му, свързано с дейност,
попадаща в допустим сектор и при спазване на изискванията,
касаещи този вид подпомагана дейност, посочени в Условията
за кандидатстване (важи когато предметът на договора
включва инвестиции за производство на енергия от
възобновяеми енергийни източници, включително за
производство на електрическа и/или топлинна енергия или
енергия за охлаждане и/или производство на биогорива и течни
горива от биомаса); на Административния договор за
безвъзмездна финансова помощ
/Приложение 10 към
приложенията за изпълнение/
Благодаря предварително за отговора!
Уважаеми Дами/ Господа,

от Бенефициента във връзка с чл. 8, ал. 3, т. 7 от
Административния договор за безвъзмездна финансова
помощ се извършва проверка на представените с
проектното предложение документи за съответствие на
изпълнената с одобрената инвестиция. При съответствие се
счита, че ползвателят използва произведената от
възобновяеми енергийни източници енергия само за
покриване на нуждите на предприятието си при спазване на
изискванията по т. 23-30 от Раздел 13.2 „Условия за
допустимост
на
дейностите“
от
Условията
за
кандидатстване – когато предметът на договора включва
инвестиции за производство на енергия от възобновяеми
енергийни източници, включително за производство на
електрическа и/или топлинна енергия или енергия за
охлаждане и/или производство на биогорива и течни горива
от биомаса. При несъответствие се изисква представяне на
анализ, въз основа на параметрите на изпълнената
инвестиция, удостоверяващ изпълнението на условията по
т. 23-30 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на
дейностите“ от Условията за кандидатстване, изготвен и
съгласуван от правоспособно лице с компетентност в
съответната област.

В УК не е поставено ограничение за преработката само на
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Запитване №
89,
13.12.2021 г

При кандидатстване за строителство и закупуване на
технологично оборудване от призната група/организация на
производители, има ли минимално количество собствена
земеделска продукция от членовете на организацията, която
предприятието би следвало да преработва?
Възможно ли е само 15 % от продукцията да бъде произведена
от членовете на групата, в случай, че не се заявяват точки по
критерий 2.2 "Проектни предложения представени от
кандидати регистрирани земеделски стопани, за преработка на
произведените в стопанствата им селскостопански продукти"?

собствена продукция, но следва да имате предвид
условието за произхода на общата суровинна база,
посочено в т. 12 от раздел 13.2 на УК: „най-малко 25 на сто
от
общата
суровинна
база,
определена
в
производствената програма за първа прогнозна година от
изпълнението на бизнес плана, трябва да е от собствена
продукция и/или от регистрирани земеделски стопани“.
Във връзка с гореизложеното и в контекста на поставения
въпрос не е задължително и заявяване на точки по критерий
за оценка № 2.2.

С уважение!
Уважаеми дами и господа,
Все още не сте ни отговорили на въпрос № 14 от 22.10.2021 г. , Вижте допълнителен отговор на запитване № 14 от
инвестицията ни е свързана с проектиране. В тази връзка, моля 22.10.2021 г.
за становище по поставеният от нас въпрос.
„Съгласно т. 1, буква „в‘ от раздел 11.1 на УК са
Описваме го още веднъж:
допустими: „еднолични търговци и юридически лица,
различни от кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква
Във връзка с намерение за кандидатстване по процедура „б“, които са извършвали дейности по преработка на
№BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в селскостопански продукти
без прекъсване през
преработка/маркетинг на селскостопански продукти", имам последните 36 месеца към датата на подаване на
следните въпроси:
проектното предложение“.
Съгласно т 11. Допустими кандидати, 11.1. Критерии за
Във връзка с поставения въпрос и в съответствие с т. 13.2
допустимост на кандидатите от Условията за кандидатстване
по №BG06RDNP001-4.013 по подмярка 4.2. „Инвестиции в от раздел 11.1 на УК за кандидати, за които Законът за
преработка/маркетинг
на
селскостопански
продукти" храните е приложим оценителната комисия извършва
допустими кандидати са еднолични търговци и юридически служебна проверка за регистрация на „кандидата по
лица, различни от кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква Закона за храните“ от най – малко 36 месеца към датата
„б“, които са извършвали дейности по преработка на на подаване на проектното предложение. Съгласно
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селскостопански продукти без прекъсване през последните 36
месеца към датата на подаване на проектното предложение или
еднолични търговци и юридически лица, различни от
кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква „б“, с проектни
предложения за инвестиции, които се изпълняват изцяло в
обект за преработка на селскостопански продукти, в който е
извършвана дейност по преработка най – малко 36 месеца към
датата на подаване на проектното предложение.
Видно от посоченото условие по-долу в т.13.2 Допустимостта
на кандидатите по т. 1, буква „в“ раздел 11 „Допустими
кандидати“ се проверява служебно от оценителната комисия за
регистрация на кандидата или обекта за преработка на
селскостопански продукти по Закона за храните. За
кандидатите с производствени сектори, за които законът не е
приложим се извършва проверка и в Националния
статистически институт за кода на основната и допълнителните
икономически дейности на кандидата за 2018, 2019 и 2020 г.,
като за целта кандидатите попълват декларация, съгласно
Приложение № 19.
Въпросът ми е следният: Имаме две преработвателни
предприятия за преработка на месо.
Дружество 1 е с над двадесет годишна история, занимаващо се
с месопреработка и има регистрация по Закона за храните като
бизнес оператор, преработващ и търгуващ с храни от
животински произход и в частност месо, месни продукти и
деликатеси. Ветеринарният одобрителен номер на обекта е
BG1604039, но дружеството няма за трите 2018, 2019 и 2020
години код на икономическа дейност, която да съответства на
преработка на месо. Допустим кандидат ли е по подмярка 4.2
Дружество 1, при условие че е изпълнено само едно от
условието в т.13.2, а именно: регистрация на кандидата или
обекта за преработка на селскостопански продукти по Закона

изречение второ от същата точка, проверка в НСИ за
кода на основната и допълнителните икономически
дейности на кандидатите за 2018, 2019 и 2020 г. се
извършва само за кандидати, с производствени сектори, за
които не е приложим Законът за храните. Съгласно
инструкцията под черта в Приложение № 19, за проектни
преложения подадени през 2022 г. се извършва проверка и
за дейността на кандидата и през 2021 г.
От така представената в запитването Ви информация,
УО счита, че изпълнение на условието по т. 1, буква „в‘ от
раздел 11.1 на УК би могло да е изпълнено само за
„Дружество 1“, в случай на регистрация по Закона за
храните за преработка на селскостопански продукти от
най – малко 36 месеца към датата на подаване на
проектното предложение, както и в случаите на
изпълнение на всички останали изисквания към отделните
видове кандидати“.
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за храните?
Дружество 2 също е преработвател на месо и производител на
месни продукти. За целта дружеството използва под наем част
от производствените площи, машини и оборудване на
Дружество 1, както и свои машини и оборудване. Всички
месни продукти и деликатеси имат на етикетировката си
ветеринарния одобрителен номер BG1604039 на Дружество 1,
но дружеството има код на икономическа дейност за 2018,
2019 и 2020 година 10.13-Производство на месни продукти, без
готови ястия. В този случай допустими кандидат ли е
Дружество 2, при условие че е изпълнено само второто условие
в т.13.2, а именно: само кода на основната икономическа
дейност отговаря ?
Ако е в този случай не са допустими и двете дружества, и
трябва да отговарят едновременно и на двете условия посочени
в т.13.2, а именно: регистрация на кандидата или обекта за
преработка на селскостопански продукти по Закона за храните
и код на основната и допълнителните икономически дейности
на кандидата за 2018, 2019 и 2020 г., то тогава ако Дружество
1 предостави в настоящият момент възможност за процедура
по регистрация на Дружество 2 като бизнес оператор,
преработващ на храни от животински произход и към момента
на кандидатстването дружеството вече ще има ветеринарен
одобрителен номер, то тогава Дружество 2 би ли бил допустим
кандидат при условие, че ветеринарният одобрителен номер на
обекта сега стане собственост на Дружество 2 и притежава
съответните технологични потоци, НАССР системи, добри
производствени практики и технологична документация.
Видно от горното, Дружество 2 е дружество с КИД 10.13,
извършващо вътрешнообщности доставки, с повече от три
години история в областта на месопреработката, но ще бъде с
регистрация по Закона за храните като бизнес оператор,
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Запитване №
90,
13.12.2021 г

Запитване №
91,
13.12.2021 г

преработващ и търгуващ с храни от животински произход от
2021 г.
Благодаря предварително!
Ние сме фирма занимаваща се с отглеждане на домати,
краставици и пипер предимно за семена. Извършваме дейност
по отглеждане и последваща обработка на зеленчуците, с цел
отделяне на селектирани семена и тяхната продажба на пазара.
Възможно ли е по мярка 4.2 да кандидатстваме за закупуване
на оборудване за сушенето на семената и с какъв документ да
докажем 36 месеца от преработка на селскостопанска
продукция?
С уважение,
Д******* К******
Здравейте,
Понастоящем сме в процес на изпълнение на инвестиционен
проект, финансиран по мярка 4.2. по ПРСР, по който
планираме да завършим инвестицията до края на другата
година - 2022г.
Интересуваме се какви стойности е необходимо да заложим в
"Таблица 5: Производствена и търговска програма на бизнес
плана", както и в останалите таблици? Стойности, които са
базирани само на планираното по проектното предложение,
което разработваме текущо или общи стойности в които да
включим както договора, който се изпълнява в момента, така и
този за който ще кандидатстваме.
Поздрави

Запитване №

Уважаеми дами и господа,

Описаните дейности не попадат в допустимите
производствени сектори, посочени в т. 2 от раздел 13.1 на
УК, свързани с преработката на селскостопански продукти.
Семепроизводството попада в обхвата на първичното
селскостопанско производство, съгласно Наредба № 3/1999
г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските
стопани.
Критериите за допустимост на различните видове
кандидати по процедурата са описани в раздел 11.1 на УК.
В колона „А“ на лист „Т5“ от Приложение № 6 Бизнес
план към УК се посочват видовете продукти, които
кандидатът предвижда да произвежда, в резултат на
извършване на инвестицията по проектното предложение, с
което се кандидатства по настоящата процедура.
В зависимост от характера на предходното проектно
предложение данните от него могат да бъдат включени в
лист от „Т8“, „Т11“,„Т14“ и „Т16“, в случаите на
допълняемост между дейностите по двете проектни
предложения “ или в лист „Т17-Таблица 17. Прогноза за
Нетните парични потоци на другите дейности на кандидата
(в лева)“ от Приложение № 6 Бизнес план към УК, когато
предходното проектно предложение не е свързано с
дейността на кандидата по проектното предложение по
настоящата процедура..
По поставения въпрос УО на ПРСР извършва допълнителна
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проверка и/или допълнително становище, като отговора по
С оглед приложено писмо с № 70-6672 от 17.11.2015 г. от същия ще бъде включен при следващо публикуване на
Министерство на земеделието, храните и горите, съгласно разяснения свързани с настоящата процедура.
което:
•
в глава 22, точка 34 от Приложение 1 към Наредба № 20
от 27.10.2015 г. ракии, ликьори и други спиртни напитки и
сложни алкохолни субстанции (познати като „концентрати“) за
производство на напитки не попадат в обхвата на „Приложение
№ I от Договора“;
•
проекти включващи инвестиции за преработка на
селскостопански продукти в неселскостопански продукти
извън приложение № I от Договора са допустими при спазване
на условията на чл. 18, ал. 2 от Наредба № 20 от 27.12.2015 г.
Обръщаме се към Вас с искане за разяснение относно
допустимостта на кандидат по процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, с
предмет на инвестицията изграждане на дестилерия за
производство на спиртни напитки – ракия. Изходната
суровина, която ще се използва са плодове.
Кандидатът е фирма (малко или средно предприятие), чието
седалище и местоположение на инвестицията се намира в
Селски район.
Попада ли производството на посочените по-горе крайни
продукти в т. 13.1: Допустими дейности от Условията за
кандидатстване?
Допустим ли е за финансиране проекта за производство на
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ракия?
С уважение,

Запитване №
93,
14.12.2021 г

Г****** М******
Съосновател
Здравейте,
Моля за отговор на въпроси по текущия прием по подмярка
4.2, процедура BG06RDNP001-4.015 на ПРСР.
1.
Дружество кандидат има широка гама от преработени
продукти. Над 75% от обема на суровината, от която се
произвеждат
тези
продукти
ще
бъде
биологично
сертифицирана, но има отделни продукти, които се
произвеждат
изцяло
от
конвенционални
суровини.
Изискването за 75% от обема по критерий 2.2 се отнася за
общия обем влагана суровина, а не поотделно за всяка
суровина, предмет на преработка по проекта и общо за обема
на крайните продукти?
2.
Ако общата преработена суровина за първите три
години на бизнес плана е по 1000 тона годишно, от които 900
тона са суровината А
и
тя ще бъде
биологично
сертифицирана, произведена от земеделски стопани с валидно
писмено доказателство по чл. 29, параграф 1 от Регламент №
834/2007, а 100 тона са суровината Б, отглеждана по
конвенционален способ, достатъчно ли е да са приложат
предварителни договори само за 800 тона от суровината А без
никакви договори за суровината Б. Ще получи ли кандидата
/МСП/ в този случай 15 точки по критерий 2.2 при положение,
че и над 75 на сто от обема на произведената продукция,
посочена в бизнес плана, се предвижда да бъде биологично
сертифицираната. И в по-общия случай, изискването „Най-

Във връзка с поставените въпроси Ви предоставяме
следните разяснения:
1. и 2. Съответствието с минималните изисквания по
критерий за оценка № 2.2 се извършва съгласно методиката
описана в т. 3 от раздел 22.2 на УК. Обръщаме Ви
внимание, че критерий за оценка № 2.2 „Проектни
предложения представени от кандидати регистрирани
земеделски стопани, за преработка на произведените в
стопанствата им селскостопански продукти“ не е свързан с
производство на биологични продукти. В допълнение
съгласно условието в т. 12 от раздел 13.2 на УК „Най-малко
25 на сто от общата суровинна база, определена в
производствената програма за първа прогнозна година от
изпълнението на бизнес плана, трябва да е от собствена
продукция и/или от регистрирани земеделски стопани.“,
като в тази връзка кандидатите могат да докажат
изпълнението на това изискване чрез осигуряване на 25 на
сто от общата суровинна база, формирана от всички,
предвидени за преработка селскостопански продукти,
включени в проектното предложение. В случай, че
запитването е по отношение на критерий за оценка 4.1
„Проектни предложения с инвестиции и дейности за
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Запитване №
94,
17.12.2021 г

малко 25 на сто от общата суровинна база, определена в
производствената програма за първа прогнозна година от
изпълнението на бизнес плана, трябва да е от собствена
продукция и/или от регистрирани земеделски стопани“ касае
целия обем, а не всяка суровина поотделно? Допустимо ли е за
конкретни суровини да не се прилагат предварителни договори
стига да са осигурени 25% от общия обем преработвани
суровини.
3.
Допустимо ли е декларациите по образец, в случай на
упълномощаване, когато се подават в сканиран pdf формат да
са с дата след старта на приема по процедурата и преди датата
на подаване, когато няма изменения в декларираните
обстоятелства към датата на подаване?
Здравейте! Семейството ми разполага с 10 декара обработваема
земя в гр. Свищов. Притежаваме и фирма, която в момента не
осъществява дейност. Бихме ли могли да кандидатстваме за
финансиране, като идеята ни е лавандулови засаждения. Моля
да ми съдействате като ми посочите стъпките за
кандидатстване за финансова помощ, ако разбира се намирате
идеята ми за допустима.

производство на биологични продукти“, минималното
изискване е свързано с общия обем на преработваната
суровина и общия обем на крайните продукти, а не
поотделно за всяка суровина, респективно краен продукт.
3. Допустимо е декларациите по образец, подавани във
формат „pdf”, от упълномощено лице, да са с дата след
старта на приема по процедурата и преди подаване на
проектното предложение, когато няма изменения в
декларираните обстоятелства към датата на подаване на
проектното предложение.

Дейностите, свързани с първично селскостопанско
производство, описани във Вашето запитване не попадат в
допустимите дейности по настоящата процедура.

Благодаря Ви!
С уважение: М*****Й*******
Запитване № Моля, за вашето становище във връзка с процедура за прием на
проекти № BG06RDNP001-4.013 по подмярка 4.2. „Инвестиции
95,
в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от
20.12.2021 г
мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ относно следния
въпрос:

Във връзка с Вашето запитване правим уточнение, че
процедура за подбор № BG06RDNP001-4.013 е прекратена.
Съгласно текста в Приложение № 3 към Заповед № РД091006/ 14.10.2021г., с която са утвърдени Насоки за
кандидатстване
по
процедура
чрез
подбор
№
BG06RDNP001-4.015: „Кандидатите могат да задават
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Ако предприятието-кандидат няма Уникален регистрационен
номер (УРН) към момента, необходимо ли е да бъде направен
такъв преди кандидатстването му по 4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“?

Запитване №
96,
26.12.2021 г

Здравейте, ние сме земеделски производител 36 месеца ,имаме
необходимия обем от 7999 евро, но не и регистрация на
обработваната от кандидата земя и отглежданите животни в
Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК);
Можем ли да кандидатстваме

Запитване №
97,
02.01.2022 г

Здравейте,
допустимо ли е по процедурата
„Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ преработка на пчелен продукт - восък от собствено земеделско
стопанство във восъчни био основи за реализация на пазара? И
въпреки промяната на физико-химичните му свойства не се
излиза извън определените продукти в приложение №I на
ДФЕС тоест инвестицията може да се извърши и в неселски

допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с
Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния
срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни
въпроси могат да се задават само на електронната поща:
rdd@mzh.government.bg или чрез ИСУН 2020, като ясно се
посочва наименованието на процедурата за подбор на
проекти“.
Минималният стандартен производствен обем се доказва
по един от начините описани в т. 4 от раздел 11.1 на УК. В
съответствие с т. 12 от раздел 11.1 на УК и т. 35 от раздел
13.2 на УК, животните, участващи при изчисляване на
минималния СПО трябва да се отглеждат в животновъдни
обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД. Обръщаме
Ви внимание, че съгласно т. 3, буква „б“ от раздел 11.1 на
УК, че за кандидатите земеделски стопани „минималният
стандартен производствен обем на земеделското им
стопанство, изчислен по таблица съгласно Приложение №
17 да е не по-малко от левовата равностойност на 8 000
евро“
Предвид, че от въпроса не става ясно какви ще бъдат
инвестиционните разходи, както и каква е технологията за
производство на восъчни био основи, не може еднозначно
да се определи, дали описаните дейности попадат в
първична или вторична преработка на пчелен мед и пчелни
продукти, а от тук не може категорично да се определи и
допустимостта на проектното предложение.
Описаната във Вашето запитване дейност за производство
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район?
Благодаря предварително!
Запитване №
98,
05.01.2022 г

Моля, за вашето становище във връзка с процедура за прием на
проекти № BG06RDNP001-4.013 по подмярка 4.2. „Инвестиции
в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от
мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ относно следния
въпрос:
В т.16.1 от раздел 14.2. Условия за допустимост на разходите е
записано:
"Когато размерът на заявената БФП е по-голяма от 50 на сто от
заявената обща стойност на проектното предложение във
формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020, за разходи за
строителство, ...., бенефициентите провеждат процедура за
избор на изпълнител по реда Постановление № 160 на МС от
1.07.2016 г...."

на восъчни основи, не може да бъде определена еднозначно
към допустимите производствени сектори, посочени в т. 2
от раздел 13.1 на УК.
Във връзка с Вашето запитване правим уточнение, че
процедура за подбор № BG06RDNP001-4.013 е прекратена.
Съгласно текста в Приложение № 3 към Заповед № РД091006/ 14.10.2021г., с която са утвърдени Насоки за
кандидатстване
по
процедура
чрез
подбор
№
BG06RDNP001-4.015: „Кандидатите могат да задават
допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с
Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния
срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни
въпроси могат да се задават само на електронната поща:
rdd@mzh.government.bg или чрез ИСУН 2020, като ясно се
посочва наименованието на процедурата за подбор на
проекти“.

Означава ли това, че ако в проект на стойност над 4 млн. лв., е
предвидено извършване на СМР със очаквана субсидия в
размер на 35% и закупуване на иновативно оборудване със
субсидия в размер на 60%, като общата стойност на бюджета
не надвишава 50%, то не е необходимо да се провежда
процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 160?

Запитване №

Хубав ден!
Уважаеми госпожи/господа,

Във връзка с поставените въпроси, Ви предоставяме
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99,
05.01.2022 г

Представлявам
"голямо"
предприятие
с КИД
"10.83
Преработка на кафе и чай" и с над 36 месеца опит в сферата на
производство на чай от култивирани билки. Моля за
разяснение по следните въпроси, касаещи допустимостта на
кандидата и предвидените инвестиции:
1. Допутим ли е за кандидатстване по Мярка 4.2. проект,
включващ инвестиция в оборудване за преработка на
култивирани билки в чай?
2. Преработката и предвиденото оборудване включват машини
за сушене и изготвяне на чаена фракция - файншнит допустим разход ли е това оборудване?
3. Предприятието кандидат е с КИД "10.83 Преработка на кафе
и чай" и е титуляр на удостоверение от БАБХ за регистрация
на обект за преработка на билки и билкови производни и
производство на чай. Допустим кандидат ли се явява
предприятието при положение, че е с категория - голямо и
извършва дейността си извън селски район.
Благодаря Ви предварително за отговорите.
С уважение,
Л****** С**********

следните разяснения:
1. и 2. Преработката на „култивирани билки“ попада в
допустимите производствени сектори по т. 2, буква „ж“ от
раздел 13.1 на УК. В съответствие с т. 1.1.2. от раздел 14.1
на УК са допустими разходи за „3акупуване, включително
чрез финансов лизинг, на нови машини, съоръжения и
оборудване,
необходими
за
подобряване
на
производствения процес по преработка и маркетинга,
както и инсталирането им“.
3. Ограничението за кандидати „големи предприятия“ е по
отношение на проектни предложения, включващи
инвестиции за преработка на селскостопански продукти в
неселскостопански продукти извън приложение № I от
ДФЕС или памук.
Във връзка с поставения въпрос, Ви обръщаме внимание,
че Агенция „Митници“ е компетентния орган по отношение
на тарифното класиране на стоки съгласно комбинираната
номенклатура,
включително
принадлежността
на
специфичен продукт към Приложение № I от ДФЕС. В
случай че, произвеждания от кандидата краен продукт
попада в някоя от позициите на Глава 9 „Кафе, чай и
подправки“ /без мате -тарифна позиция № 09.03/ и е извън
Глава 21 „Разни видове хранителни продукти“ или друга
глава извън Приложение № I от ДФЕС, кандидатът би бил
допустим, ако са спазени всички останали изисквания,
заложени в УК. Също така следва да имате предвид, че
оценката на проектните предложения, се извършва от
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Запитване №
100,
06.01.2022 г

Запитване №
101,
06.01.2022 г

оценителната комисия въз основа на проектното
предложение в неговата цялост, включително всички
приложени
документи,
включително
и
част
„Технологична“.
Уважаеми дами и господа,
По поставения въпрос УО на ПРСР извършва допълнителна
проверка и/или допълнително становище, като отговора по
Бих искала да задам следния въпрос, свързан с процедура същия ще бъде включен при следващо публикуване на
BG06RDNP001-4.015
подмярка
4.2
„Инвестиции
в разяснения свързани с настоящата процедура.
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка
4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие
на селските райони за периода 2014-2020 г.
Допустимо ли е фирма – микро предприятие със седалище и
адрес на управление в селски район да кандидатства за
изграждане и оборудване на цех за преработката на ябълки в
ябълкова ракия, по подмярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ?
С уважение,
Въпрос:
Ние сме предприятие с двама управители и начина на
представляване е „заедно от двамата управители“.
В Условията за кандидатстване по процедура №
BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2., в т. 23. „Начин на
подаване на проектните предложения/концепциите за проектни
предложения“ , т. 2 е посочено, че „Когато кандидатът се
представлява от няколко лица заедно, формулярът се подписва
от всяко от тях с КЕП. Когато проектното предложение се

1 и 2. В съответствие с т. 2 от раздел 23 на УК и в контeкста
на поставения въпрос е допустимо упълномощаване на
единия представляващ, който да подаде проектното
предложение, като за целта към формуляра за
кандидатстване се представя
нотариално заверено
пълномощно (примерен образец Приложение № 20 към
УК).
3. Съгласно т. 3 от раздел 23 на УК „Документите се
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Запитване №
102,
06.01.2022 г

подава от упълномощено лице, се прилага изрично нотариално
заверено пълномощно (примерен образец Приложение № 20) и
формулярът се подписва с КЕП на упълномощеното лице“.
В нашият случай единият от управителите притежава КЕП, а
другият не притежава КЕП.
Моля за Вашите указания как следва да процедираме при
подаване на проектното предложение, а именно:
1.
Достатъчно ли е управителят, който не притежава КЕП
да упълномощи с предоставеният от Вас образец другият
управител да подпише електронно проектното предложение и
да подаде проектното предложение.
2.
Ако отговорът на предходният въпрос е негативен, моля
за Вашите указания какви стъпки следва да се предприемат.
3.
Ако отговорът на първия въпрос е положителен, моля
уточнете дали документи № 3,6, 9 и 10 трябва да се подадат
сканирани с подпис на упълномощителя?
Въпрос по процедура BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020
г.:
Инвестиционното намерение на преработвателно предприятие
по процедурата предвижда изграждане на соларна система за
топла вода за собствено потребление, като част от
производствения процес на предприятието.
Соларната система за топла вода ще се използва единствено и
само за собствени нужди на предприятието.

прилагат към формуляра за кандидатстване във формат
„указан в Раздел 24 „Списък на документите, които се
подават на етап кандидатстване“. Оригиналите на
документите се съхраняват от кандидата/бенефициента
и се представят при поискване“. В тази връзка във всички
документи от раздел 24.1 на УК, в които е наличен текст
„….а когато проектното предложение се подава от
упълномощено лице - във формат „pdf” или „jpg”,
подписана от кандидата и сканирана….“ , трябва да са
подписани от упълномощаващото лице.

Вижте отговор № 1 от запитване № 46 от 09.11.2021 г:
„Съгласно текста в т. 1.4 от Приложение № 1 към УК, за
съответствие с критерия допринасят инвестиции,
свързани с „изграждане на инсталации за ВЕИ за
производство на енергия за собствено потребление,
включително такива използващи биомаса“. Възможно е
описаният в запитването Ви актив „Соларни системи за
топла вода“ да попадне в обхвата на критерий за оценка
№ 4.3 „Проектни предложения с инвестиции и дейности,
осигуряващи опазване на компонентите на околната
среда, включително ВЕИ“, само в случаите на
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В тази връзка, може ли да се счита, че соларната система за
топла вода, необходима като енергиен източник за
производствения процес, попада в обхвата на критерии за
оценка № 4.3 Проектни предложения с инвестиции и дейности,
осигуряващи опазване на компонентите на околната среда,
включително ВЕИ, т.1.4 Изграждане на инсталации за ВЕИ за
производство на енергия за собствено потребление,
включително такива използващи биомаса?

Запитване №
103,
10.01.2022 г

Предприятието ни има сключен договор с ДФЗ по подмярка 4.2
от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Поради
форсмажорни обстоятелства, за което разполагаме с документ,
проектът не е реализиран. В този случай, бихме ли получили
10т. по критерии 2.4 от критериите за оценка?

производство на топла вода за производствени нужди,
което да е видно от част „Технологична“ на
техническия/работен проект. За тези инвестиции трябва
да са изпълнени условията по т. 23- 30 от раздел 13.2 на
УК, което се доказва с документа по т. 36 от раздел 24.1
на УК. В допълнение, в съответствие с УК,
допустимостта на инвестиционните разходи, включени в
проектното предложение се определя от оценителната
комисия въз основа на проектното предложение в
неговата цялост, включително всички приложени
документи“
Съгласно условието на т. 5 от раздел 22.2 от УК
„Проектни предложения, представени от кандидати,
които не са одобрени за подпомагане по подмярка 4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ (критерий за оценка № 2.4) са такива,
представени от кандидати, които не са одобрени за
подпомагане със заповед на изпълнителния директор на
ДФ „Земеделие“ по реда на Наредба №20 от 27 октомври
2015 година и/или нямат сключен административен
договор по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001
по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“ (извършва се служебна
проверка)“. В съответствие с условието на т.5 от раздел
22.2 от УК и в контекста на Вашето запитване, УО прави
уточнение, че в конкретния случай, не е изпълнено
минималното изискване по критерий за оценка № 2.4 и
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Запитване №
104,
11.01.2022 г

До
Относно: Допустимост на инвестиционно предложение за
преработка на пшеница и царевица по процедура №
BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2.„Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

проектното предложение няма да получи точки по критерия
за оценка.
По поставения въпрос УО на ПРСР извършва допълнителна
проверка и/или допълнително становище, като отговора по
същия ще бъде включен при следващо публикуване на
разяснения свързани с настоящата процедура.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
Представляваното от мен дружество е основано 2000 година и
е с предмет на дейност в преработващата промишленост, като
първоначално основната икономическа дейност беше свързана
с преработка на пшеница, царевица, картофи и ориз за
производство на нишесте и нишестени продукти (Код по КИД2008 – 10.62). От 2015 година в предприятието стартира и
производство на етилов алкохол с алкохолно съдържание по
обем над 80%, като суровината за това производство е
единствено пшеница и царевица (Код по КИД-2008 – 20.14).
Съгласно ЗМСП предприятието Г.М. ЕООД има статус на
малко предприятие и производството не попада на територията
на община от Списъка на селските райони.
С цел осъвременяване на предприятието дружеството Г.М.
ЕООД има разработен инвестиционен проект за технологична
модернизация на линиите за производството на етилов алкохол
от пшеница и царевица, като краен продукт от това
производство ще бъде етилов алкохол с алкохолно съдържание
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по обем над 80% и сух спиртоварен остатък. Към настоящия
момент и след реализация на инвестиционното намерение
основния код по КИД-2008 на икономическа дейност на
предприятието на Г.М. ЕООД е 20.14 „Производство на други
основни органични химически вещества“ или конкретно
„ферментация на зърнени култури и подобни за производство
на алкохол и естери“. Инвестиционния проект представлява
преработка на селскостопански продукти включени в Глава 10
от Приложение № I по член 38 от Договора за
функционирането на Европейския съюз и Комбинирана
номенклатура Приложение I към Регламент (ЕИО) No
2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа
номенклатура и Общата митническа тарифа, като крайния
продукт в следствие на преработка попада в Глава 22 от
Приложение № I по член 38 от Договора за функционирането
на Европейския съюз (Номер
според
Брюкселската
номенклатура - 22.08 „Етилов алкохол с непроменени или
променени свойства, с каквато и да е сила, получен от
селскостопански продукти, посочени в приложение I, с
изключение на ракии, ликьори и други спиртни напитки и
сложни алкохолни
субстанции
( познати
като
„
концентрати“) за производство на напитки“) и Комбинирана
номенклатура Приложение I към Регламент (ЕИО) No
2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа
номенклатура и Общата митническа тарифа (Код по КН - 2208
„Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по
обем 80 % vol или повече; етилов алкохол и дестилати,
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денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание: 2207 10 00
– Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание по
обем 80 % vol или повече“.
Съгласно дефинициите, Преработка на селскостопански
продукти е „Всяко обработване и технологично въздействие на
селскостопански продукт, в резултат на което се получава
продукт, който също е селскостопански продукт, с изключение
на дейностите, извършвани в стопанството, необходими за
приготвяне на животински или растителен продукт за първа
продажба“, а селскостопански продукти са „Продуктите,
изброени в Приложение № I от Договора, с изключение на
продуктите от риболов и аквакултури, изброени в Приложение
I към Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и
на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация
на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за
изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) №
1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000
на Съвета (ОВ, L 354/1 от 28 декември 2013 г.).“, като на тази
база може да се направи извод, че ако входящата суровина за
преработка и готовия продукт (в следствие на тази преработка)
попадат в Приложение № I от Договора то те са
селскостопански продукти. В разработения инвестиционен
проект на Г.М. ЕООД по технология на производство е
предвидено от входящата суровина от пшеница и царевица в
следствие на ферментация и дестилация да се произвежда
етилов алкохол с алкохолно съдържание по обем над 80%, като
в производствения процес не се предвижда влагането на други
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суровини и материали осен вода, което води до извода, че при
преработка на 100% продукти от сектор зърнени и готовия
продукт следва да се отнесе към същия сектор, тоест
произведен етилов алкохол от пшеница и царевица е от
производствен сектор „зърнени“.
На база изложеното до тук, моля за Вашето компетентно
становище допустимо ли е за подпомагане проектно
предложение на Г.М. ЕООД за закупуване и въвеждане в
експлоатация на инсталация за преработка на пшеница и
царевица за производство на етилов алкохол с алкохолно
съдържание по обем над 80% по процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка
4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие
на селските райони за периода 2014-2020 г.
В допълнение Ви информирам, че във връзка с принципна
демаркация (разграничение) между оперативните програми
изпратихме същото запитване и до Управляващия орган на
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. В
отговор на запитването получихме писмено становище в което
се казва, че „описаното от Вас (Г.М. ЕООД) инвестиционно
намерение попада в описаните ограничения за подкрепа по
ОПИК и не бихте могли да получите подкрепа за тази линия за
периода 2014-2020.“, тоест считат за недопустимо проектно
предложение за преработка на пшеница и царевица за
производство на етилов алкохол с алкохолно съдържание по
обем над 80% по Оперативна програма „Иновации и
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конкурентоспособност“. В същото писмено становище ни
препоръчват „да се обърнем към Министерство на
земеделието, храните и горите относно наличните
възможности за подкрепа по Програма за развитие на селските
райони 2014-2020“.
Към настоящото запитване прилагам сканирано копие на
писмо с изх.№26-Г-183/09.12.2021 от Заместник-министър на
икономиката ръководител на УО на Оперативна програма
"Иновации и конкурентоспособност" относно допустимостта
на проектното предложение.
11.01.2022 год.
Управител:
София

С***** К*******
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Публикувано на 11.02.2022 г.
Допълнителен Уважаеми дами и господа,
отговор на
С оглед приложено писмо с № 70-6672 от 17.11.2015 г. от
запитване №
Министерство на земеделието, храните и горите, съгласно
92,
което:
14.12.2021 г
•
в глава 22, точка 34 от Приложение 1 към Наредба № 20

Финансова помощ по процедурата се предоставя за
извършване на инвестиции в избрани производствени
сектори,
свързани
с
преработката/маркетинга
на
селскостопански продукти, посочени в т. 2 от раздел 13.1 на
УК. Производството на „ракия“ не попада в избраните за
подпомагане производствени сектори, посочени в т. 2 от
от 27.10.2015 г. ракии, ликьори и други спиртни напитки и раздел 13.1 на УК.
сложни алкохолни субстанции (познати като „концентрати“) за
производство на напитки не попадат в обхвата на „Приложение
№ I от Договора“;
•
проекти включващи инвестиции за преработка на
селскостопански продукти в неселскостопански продукти
извън приложение № I от Договора са допустими при спазване
на условията на чл. 18, ал. 2 от Наредба № 20 от 27.12.2015 г.
Обръщаме се към Вас с искане за разяснение относно
допустимостта на кандидат по процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, с
предмет на инвестицията изграждане на дестилерия за
производство на спиртни напитки – ракия. Изходната
суровина, която ще се използва са плодове.
Кандидатът е фирма (малко или средно предприятие), чието
седалище и местоположение на инвестицията се намира в
Селски район.
Попада ли производството на посочените по-горе крайни
продукти в т. 13.1: Допустими дейности от Условията за
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кандидатстване?
Допустим ли е за финансиране проекта за производство на
ракия?
С уважение,
Г****** М******
Съосновател
Допълнителен Уважаеми дами и господа,
отговор на
Бих искала да задам следния въпрос, свързан с процедура
запитване №
BG06RDNP001-4.015
подмярка
4.2
„Инвестиции
в
100,
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка
06.01.2022 г
4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие
на селските райони за периода 2014-2020 г.
Допустимо ли е фирма – микро предприятие със седалище и
адрес на управление в селски район да кандидатства за
изграждане и оборудване на цех за преработката на ябълки в
ябълкова ракия, по подмярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ ?

Вижте допълнителен отговор на запитване № 92 от
14.12.2021 г:
„Финансова помощ по процедурата се предоставя за
извършване на инвестиции в избрани производствени
сектори, свързани с преработката/маркетинга на
селскостопански продукти, посочени в т. 2 от раздел 13.1
на УК. Производството на „ракия“ не попада в избраните
за подпомагане производствени сектори, посочени в т. 2
от раздел 13.1 на УК“.

С уважение,
В съответствие с одобрената ПРСР 2014-2020 г., финансова
Допълнителен До
помощ по процедурата се предоставя за извършване на
отговор на
Относно: Допустимост на инвестиционно предложение за инвестиции в избрани производствени сектори, свързани с
запитване №
преработка на пшеница и царевица по процедура № преработката/маркетинга на селскостопански продукти,
104,
BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2.„Инвестиции в посочени в т. 2 от раздел 13.1 на УК. Описаната в
11.01.2022 г
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преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

запитването Ви преработка „на пшеница и царевица за
производство на етилов алкохол с алкохолно съдържание
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
по обем над 80%“ не попада в избраните производствени
сектори, посочени в т. 2 от раздел 13.1 на УК и
Представляваното от мен дружество е основано 2000 година и допустимите за подпомагане дейности по процедурата.
е с предмет на дейност в преработващата промишленост, като
първоначално основната икономическа дейност беше свързана
с преработка на пшеница, царевица, картофи и ориз за
производство на нишесте и нишестени продукти (Код по КИД2008 – 10.62). От 2015 година в предприятието стартира и
производство на етилов алкохол с алкохолно съдържание по
обем над 80%, като суровината за това производство е
единствено пшеница и царевица (Код по КИД-2008 – 20.14).
Съгласно ЗМСП предприятието Г.М. ЕООД има статус на
малко предприятие и производството не попада на територията
на община от Списъка на селските райони.
С цел осъвременяване на предприятието дружеството Г.М.
ЕООД има разработен инвестиционен проект за технологична
модернизация на линиите за производството на етилов алкохол
от пшеница и царевица, като краен продукт от това
производство ще бъде етилов алкохол с алкохолно съдържание
по обем над 80% и сух спиртоварен остатък. Към настоящия
момент и след реализация на инвестиционното намерение
основния код по КИД-2008 на икономическа дейност на
предприятието на Г.М. ЕООД е 20.14 „Производство на други
основни органични химически вещества“ или конкретно
„ферментация на зърнени култури и подобни за производство
на алкохол и естери“. Инвестиционния проект представлява
156

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.015 ПО
ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 20142020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
преработка на селскостопански продукти включени в Глава 10
от Приложение № I по член 38 от Договора за
функционирането на Европейския съюз и Комбинирана
номенклатура Приложение I към Регламент (ЕИО) No
2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа
номенклатура и Общата митническа тарифа, като крайния
продукт в следствие на преработка попада в Глава 22 от
Приложение № I по член 38 от Договора за функционирането
на Европейския съюз (Номер
според
Брюкселската
номенклатура - 22.08 „Етилов алкохол с непроменени или
променени свойства, с каквато и да е сила, получен от
селскостопански продукти, посочени в приложение I, с
изключение на ракии, ликьори и други спиртни напитки и
сложни алкохолни
субстанции
( познати
като
„
концентрати“) за производство на напитки“) и Комбинирана
номенклатура Приложение I към Регламент (ЕИО) No
2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическа
номенклатура и Общата митническа тарифа (Код по КН - 2208
„Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание по
обем 80 % vol или повече; етилов алкохол и дестилати,
денатурирани, с всякакво алкохолно съдържание: 2207 10 00
– Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание по
обем 80 % vol или повече“.
Съгласно дефинициите, Преработка на селскостопански
продукти е „Всяко обработване и технологично въздействие на
селскостопански продукт, в резултат на което се получава
продукт, който също е селскостопански продукт, с изключение
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на дейностите, извършвани в стопанството, необходими за
приготвяне на животински или растителен продукт за първа
продажба“, а селскостопански продукти са „Продуктите,
изброени в Приложение № I от Договора, с изключение на
продуктите от риболов и аквакултури, изброени в Приложение
I към Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и
на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация
на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за
изменение на регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) №
1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000
на Съвета (ОВ, L 354/1 от 28 декември 2013 г.).“, като на тази
база може да се направи извод, че ако входящата суровина за
преработка и готовия продукт (в следствие на тази преработка)
попадат в Приложение № I от Договора то те са
селскостопански продукти. В разработения инвестиционен
проект на Г.М. ЕООД по технология на производство е
предвидено от входящата суровина от пшеница и царевица в
следствие на ферментация и дестилация да се произвежда
етилов алкохол с алкохолно съдържание по обем над 80%, като
в производствения процес не се предвижда влагането на други
суровини и материали осен вода, което води до извода, че при
преработка на 100% продукти от сектор зърнени и готовия
продукт следва да се отнесе към същия сектор, тоест
произведен етилов алкохол от пшеница и царевица е от
производствен сектор „зърнени“.
На база изложеното до тук, моля за Вашето компетентно
становище допустимо ли е за подпомагане проектно
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предложение на Г.М. ЕООД за закупуване и въвеждане в
експлоатация на инсталация за преработка на пшеница и
царевица за производство на етилов алкохол с алкохолно
съдържание по обем над 80% по процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка
4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие
на селските райони за периода 2014-2020 г.
В допълнение Ви информирам, че във връзка с принципна
демаркация (разграничение) между оперативните програми
изпратихме същото запитване и до Управляващия орган на
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. В
отговор на запитването получихме писмено становище в което
се казва, че „описаното от Вас (Г.М. ЕООД) инвестиционно
намерение попада в описаните ограничения за подкрепа по
ОПИК и не бихте могли да получите подкрепа за тази линия за
периода 2014-2020.“, тоест считат за недопустимо проектно
предложение за преработка на пшеница и царевица за
производство на етилов алкохол с алкохолно съдържание по
обем над 80% по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“. В същото писмено становище ни
препоръчват „да се обърнем към Министерство на
земеделието, храните и горите относно наличните
възможности за подкрепа по Програма за развитие на селските
райони 2014-2020“.
Към настоящото запитване прилагам сканирано копие на
писмо с изх.№26-Г-183/09.12.2021 от Заместник-министър на
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икономиката ръководител на УО на Оперативна програма
"Иновации и конкурентоспособност" относно допустимостта
на проектното предложение.
11.01.2022 год.
Управител:
София
С***** К*******
Запитване № Въпроси и искания за разяснения във връзка с Процедура чрез
подбор № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции
105,
в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от
13.01.2022 г
мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Въпрос 1
Текстовете на т.10 и т.10.6 от Ангажименти и други
задължения на бенефициентите към раздел II Критерии за
допустимост, критерии за оценка ангажименти и други
задължения на бенефициентите от Условията за изпълнение на
одобрени проекти гласят следното:
10. Бенефициентите се задължават от датата на изпълнение
на одобрения проект до изтичане на срока за мониторинг да
10.6. поддържат съответствие с всеки критерии за подбор,
по който проектното предложение е било оценено, съгласно
списък с критериите за подбор и получените точки по всеки
от тях, представляващи приложение към административния
договор с изключение на критерии 2.3, 2.4 и 2.5 от раздел 22.1
„Критерии за оценка на проектни предложения“ от
Условията за кандидатстване . При неспазване на това
задължение РА отказва изцяло или частично изплащане на

1. Съгласно т. 7 от раздел 22.2 на УК „При оценка по
критерия се взима предвид средносписъчния брой на
персонала за годината, предхождаща годината на
обявяване на процедурата (2020 г.), за който кандидатът
поема ангажимент да поддържа след изплащане на
финансовата помощ до изтичане на периода на
мониторинг по проекта, включително създаване и
поддържане на най – малко едно ново работно място“.
Във връзка с гореизложеното и в съответствие с т. 10 и т.
10.6 от раздел „Ангажименти и други задължения на
бенефициентите“ от Условията за изпълнение, в случай че
проектното предложение е оценено по критерия за оценка и
е получило точки за поддържане на най-малко Х+1 работни
места, условието ще се счита за изпълнено, ако след
изплащане на финансовата помощ бенефициентът
поддържа най-малко Х+1 средносписъчен брой на
персонала.
2. . За въвеждане на инвестицията в експлоатация се приема
най-късният месец, през който е настъпило събитието по б.
„е” към чл. 20 на Приложение № 10 - Административен
договор по отношение на всички активи, включени
проектното предложение, обект на подпомагане.
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финансовата помощ, респ. претендира възстановяване на
изплатената финансова помощ, в размерите, посочени в
административния договор и в Правила за определяне на
размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна
финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и
7 от Закона за подпомагане на земеделските производители
по мерките от Програмата за развитие на селските райони
2014 – 2020 г., обнародвани в ДВ, бр. 77 от 01.09.2020 г.;
Минималното изискване за критерии №3 „Подпомагане на
проекти, осигуряващи устойчива заетост“
към раздел
22.1.Критерии за подбор на проектни предложения от
Условията за кандидатстване гласи следното:
След изплащане на финансовата помощ, е поет ангажимент
за поддържане на средносписъчния брой на персонала в
предприятието установен за годината предхождаща,
подаване на проектното предложение, както и създаването
на 1 ново работно място
Годината предхождаща, подаване на проектното предложение
е 2020 г. Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.015
Във връзка с гореизложеното имам следния въпрос:
1.Ще се счита ли, че кандидата поддържа съответствие с
критерии №3 „Подпомагане на проекти, осигуряващи
устойчива заетост“ към раздел 22.1.Критерии за подбор на
проектни предложения от Условията за кандидатстване при
средносписъчен състав на кандидата за 2020г. от Х бр., но през
една или повече години от 2021г. до датата на изпълнение на
одобрения проект средносписъчният брой е намалял(примерно
на Х-1 или Х-2), но от датата на изпълнение на одобрения
проект до изтичане на срока за мониторинг кандидата
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поддържа средносписъчен брой от Х+1 бр.
Въпрос 2
Текстът по б. „е“ към чл.20 на Приложение
10 Административен договор гласи следното:
е/ „Въвеждане на инвестицията в експлоатация” е
месеца, в който подпомаганият актив, за който е заявено
изплащане на финансовата помощ, е заприходен в
счетоводната система на Бенефициента, но не по-рано от:
- месеца, през който е преминала фактическата власт върху
актива в полза на Бенефициента – за актив, чието ползване не е
подчинено на регистрационен или разрешителен режим или
- месеца, през който е извършена съответната регистрация или
издаване на съответното разрешение – за актив, чието
използване е подчинено на регистрационен или разрешителен
режим или
- месеца, през който е издадено удостоверение за въвеждане в
експлоатация или разрешение за ползване на строежа – когато
инвестицията включва строително-монтажни работи и когато
съобразно категорията на строежа Законът за устройство на
територията предвижда издаването на тези документи.
Когато предметът на подпомагане по този договор включва
повече от един актив, за въвеждане на инвестицията в
експлоатация се приема най-късният месец, през който е
настъпило събитието по б. „е”, по отношение на всички
подпомагани активи, за които е заявено изплащане на
финансовата помощ.
От гореизложеното става ясно, че за „Въвеждане на
инвестицията в експлоатация” се приема най-късният месец, в
който подпомаганият актив, за който е заявено изплащане
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на финансовата помощ е заприходен в счетоводната система
на Бенефициента или става въпрос само за одобрените
допустими разходи отразени Приложение №2.
При сключен Административен договор с Приложение №2 Таблица с одобрените допустими разходи за изпълнение на
проекта и максимален размер на безвъзмездната финансова
помощ и Приложение №2а Таблица за инвестиционните
разходи, за които не се кандидатства има неяснота относно
„Въвеждане на инвестицията в експлоатация” във връзка с
инвестиционните разходи, които са включени в Приложение
№2, но не са одобрени и няма да се подпомагат и във връзка
с инвестиционните разходи включени в Приложение №2а,
който също не подлежат на подпомагане.
Във връзка с гореизложеното имам следния въпрос:
Не считате ли, че би било по-коректно, текстът на б. „е“ към
чл.20 да се редактира, както следва:
е/ „Въвеждане на инвестицията в експлоатация” е месеца, в
който изпълненият актив, е заприходен в счетоводната
система на Бенефициента, но не по-рано от:
- месеца, през който е преминала фактическата власт върху
актива в полза на Бенефициента – за актив, чието ползване не
е подчинено на регистрационен или разрешителен режим или
- месеца, през който е извършена съответната регистрация
или издаване на съответното разрешение – за актив, чието
използване е подчинено на регистрационен или разрешителен
режим или
- месеца, през който е издадено удостоверение за въвеждане в
експлоатация или разрешение за ползване на строежа –
когато инвестицията включва строително-монтажни
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работи и когато съобразно категорията на строежа
Законът за устройство на територията предвижда
издаването на тези документи.
Когато предмет по този договор са повече от един актив, за
въвеждане на инвестицията в експлоатация се приема найкъсният месец, през който е настъпило събитието по б. „е”,
по отношение на всички активи, включени в Приложение №2 Таблица с одобрените допустими разходи за изпълнение на
проекта и максимален размер на безвъзмездната финансова
помощ и Приложение №2а Таблица за инвестиционните
разходи, за които не се кандидатства.
При отговора на Вашия въпрос имайте в предвид, че
инвестиционните разходи включени в Приложение №2 и
неодобрени за подпомагани, така също и инвестиционните
разходи включени в Приложение №2а са част от цялостния
обект на инвестицията и без тях обектът не може да бъде
завършен и/или да функционира самостоятелно.

Въпрос 3
т.32 и т.33 от 24.1 Списък с общи документи към раздел: 24.
Списък на документите, които се подават на етап
кандидатстване от Условията за кандидатстване гласят
следното:
32. Предварителни или окончателни договори с описани вид,
количества и цени на основните суровини (важи в случаите,
когато не се предвижда преработка на собствена земеделска

3. В чл. 13, ал. 1 договора за безвъзмездна финансова
помощ е посочено: „От датата на сключване на договора, а
когато това е неприложимо – от въвеждане на инвестицията
в експлоатация, до изтичане на периода по чл. 6
Бенефициентът се задължава да поддържа съответствие с
критериите за оценка, по които проектното му предложение
е било оценено, съгласно Приложение № 3 - „Списък на
критериите за подбор, по които проектното предложение е
получило приоритет“.
Критериите за оценка следва да се изпълняват от датата на
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продукция) и/или декларация по образец (Приложение № 15)
от кандидата с описани вид и количества на основните
суровини (важи в случаите, когато се предвижда преработка на
собствена земеделска продукция) като доказателство, че са
осигурени най-малко 25 на сто от общата суровинна база,
определена в производствената програма за първата
прогнозна година след въвеждане в експлоатация на
инвестициите, включени в проектното предложение, трябва да
е от собствена продукция и/или от регистрирани земеделски
стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. (представя се и в
случаите, когато суровините се закупуват от кланични
пунктове). Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ или „zip”
или „rar”.
33. Предварителни или окончателни договори с описани вид,
количества и цени на готовата продукция като доказателство,
че е осигурена реализацията на най-малко 50 % от продуктите
на преработвателното предприятие съгласно производствената
му програма за първата прогнозна година от бизнес плана
след изплащане на финансовата помощ, като в случаите на
производство на гранулиран фураж договорите следва да
доказват осигурена реализация на 100 % от произведения
гранулиран
фураж
съгласно
предвижданията
на
производствената програма за целия период на изпълнение на
бизнес плана. Представя се във формат „pdf“ или „jpg“ или
„zip” или „rar”.
т.12, т.12.3, т.12.4, т.12.5 и т.13 от Ангажименти и други
задължения на бенефициентите към Раздел II Критерии за
допустимост, критерии за оценка ангажименти и други
задължения на бенефициентите Условията за изпълнение
гласят следното:

сключване на договора, а когато това е неприложимо – от
въвеждане на инвестицията в експлоатация до изтичане на
мониторинговия период.
Изпълнението на показателите на бизнес плана (т. 12
и т. 13 от Условията за изпълнение) се проверява в
мониторинговия период, който започва да тече от датата на
окончателно плащане съгласно член 71 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 г.
Първата година от изпълнението на показателите на бизнес
плана започва да тече от датата на окончателно плащане и е
365 дни. Например - окончателното плащане е извършено
на 13.09.2021 г. и първата година от изпълнението на
показателите на бизнес плана изтича на 13.09.2022 г.
За дата на изпълнение на одобрения проект се счита
датата на въвеждане в експлоатация на инвестицията. В чл.
20, б. „е“ от административния договор е посочено какво е
по смисъла на договора „въвеждане на инвестицията в
експлоатация”.
„е/ „Въвеждане на инвестицията в експлоатация” е месеца,
в който подпомаганият актив, за който е заявено изплащане
на финансовата помощ, е заприходен в счетоводната
система на Бенефициента, но не по-рано от:
- месеца, през който е преминала фактическата власт върху
актива в полза на Бенефициента – за актив, чието ползване
не е подчинено на регистрационен или разрешителен
режим или
- месеца, през който е извършена съответната регистрация
или издаване на съответното разрешение – за актив, чието
използване е подчинено на регистрационен или
разрешителен режим или
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12. За период от датата на получаване на окончателно
плащане до изтичане на съответния мониторингов период
бенефициентите се задължават да постигнат средногодишната
натовареност (количество) на произвежданите в изпълнение на
одобрения проект продукти в размер не по-малък от 50 на сто
от посочения в представения към проектното предложение и
одобрен от Фонда бизнес план.
12.3. За период от датата на получаване на окончателно
плащане до изтичане на съответния срок по т. 4 от Раздел I
(наричан
по-долу
„срок
на
мониторинг“
или
„мониторингов период“), бенефициентите са длъжни да
произвеждат в изпълнение на одобрения проект продукция,
която покрива най-малко 50% от капацитета на
преработвателното предприятие за подпомаганата дейност,
съгласно технологичния проект, представен на етапа на
кандидатстване за подпомагане по подмярката. Минимално
изискуемият размер на произведената продукция по
предходното изречение се изчислява средноаритметично за
приложимия срок по т. 4 от Раздел I.

- месеца, през който е издадено удостоверение за
въвеждане в експлоатация или разрешение за ползване на
строежа – когато инвестицията включва строителномонтажни работи и когато съобразно категорията на
строежа Законът за устройство на територията предвижда
издаването на тези документи.
Когато предметът на подпомагане по този договор включва
повече от един актив, за въвеждане на инвестицията в
експлоатация се приема най-късният месец, през който е
настъпило събитието по б. „е”, по отношение на всички
подпомагани активи, за които е заявено изплащане на
финансовата помощ“.

12.4. За периода от датата на получаване на окончателно
плащане до изтичане на срока на мониторинг, при
производството на продукция въз основа на одобрения проект
бенефициентите са длъжни да влагат продукти и суровини и да
произвеждат краен продукт от допустим за подпомагане
сектор, посочен в т. 2 от раздел 13.1. „Допустими дейности” от
Условията за кандидатстване, който фигурира сред продуктите,
включени в Приложение № 1 към ДФЕС и е посочен в
представения към проектното предложение на бенефициента
бизнес план. Изискването крайните продукти да фигурират
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сред посочените в Приложение № 1 към ДФЕС не важи за
случаите, когато одобреният проект включва инвестиции за
преработка на селскостопански продукти в неселскостопански
продукти извън Приложение № 1 към ДФЕС и финансовата
помощ е отпусната в съответствие с изискванията на Регламент
(ЕС) №702/2014 г.
12.5. За периода на първата календарна година, следваща
годината на получаване на окончателно плащане,
бенефициентите се задължават при производството на
крайните продукти да влагат поне 25 на сто от общия размер на
използваната суровинна база суровина, която е произведена от
съответния бенефициент или такава, която е произведена и
доставена на бенефициента от регистрирани земеделски
стопани.

13. За период от датата на получаване на окончателно
плащане до изтичане на мониторинговия период
бенефицентите се задължават да реализират приходи от
продажба на произведените в изпълнение на проекта продукти
в размер не по-малък от 50 на сто от посочения в представения
към проектното предложение и одобрен от Фонда бизнес план.
В горните текстове се споменава за 4 периода, за които в
раздел Дефиниции липсват разяснения, с цел еднозначно
разбиране и прилагане от страна на всички кандидати, както
следва:
1.Първа прогнозна година след въвеждане в експлоатация на
инвестициите;
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2.Първа прогнозна година от бизнес плана след изплащане на
финансовата помощ;
3.За период от датата на получаване на окончателно плащане
до изтичане на съответния мониторингов период;
4.За периода на първата календарна година, следваща годината
на получаване на окончателно плащане;
Във връзка с гореизложеното имам следните въпроси:
1.Коя година се счита, за първа прогнозна година след
въвеждане в експлоатация на инвестициите?
Първи вариант: Инвестицията е въведена в експлоатация през
годината Х, то първа прогнозна година след въвеждане в
експлоатация на инвестициите се явява годината (Х+1) или от
01.01.202(X+1) до 31.12.20(X+1)
или
Втори вариант: Инвестицията е въведена в експлоатация през
месец Y на годината Х, то първа прогнозна година след
въвеждане в експлоатация на инвестициите се явява годината
от месец (Y+1) на годината Х до месец Y на годината (X+1)
Кой от двата варианта считате, че е коректен или става въпрос
за трети вариант?
2.Коя година се счита, за първа прогнозна година от бизнес
плана след изплащане на финансовата помощ?
Първи вариант: Финансовата помощ е изплатена през годината
Х, то първа прогнозна година от бизнес плана след изплащане
на финансовата помощ се явява годината (Х+1) или от
01.01.202(X+1) до 31.12.20(X+1)
Или
Втори вариант: Финансовата помощ е изплатена през месец Y
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на годината Х, то първа прогнозна година от бизнес плана след
изплащане на финансовата помощ се явява годината от месец
(Y+1) на годината Х до месец Y на годината (X+1)
Кой от двата варианта считате, че е коректен или става въпрос
за трети вариант?
3.Коя година се счита, за първата календарна година, следваща
годината на получаване на окончателно плащане?
Окончателното плащане е получена през годината Х, то
първата календарна година, следваща годината на получаване
на окончателно плащане се явява годината (Х+1) или от
01.01.202(X+1) до 31.12.20(X+1)
Считате ли, че коректно сме разбрали периода, ако не моля за
вашето разяснение?
Във връзка с гореизложеното, считаме, че е коректно би било
във всички горепосочени точки, както от Условията за
кандидатстване, така и от Условията за изпълнение да се
използва един и същ период и да се даде еднозначна
дефиниция. Не намираме за логично и коректно в различните
части на указанията да се използват различни периоди, които
не са дефинирани еднозначно.
Ако не приемате нашето предложение, то дайте еднозначни
дефиниции, за всички горепосочени периоди.

С УВАЖЕНИЕ: П***** Б*****
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Запитване №
106,
19.01.2022 г

Уважаеми експерти,
Моля за становище дали изграждането на фотоволтаична
централа се счита за СМР, от което следва да бъде изготвен и
предоставен бизнес план за 10 години, при условие, че няма
други СМР дейности по проекта?
Същото ли остава становището, ако централата е изградена
като преместваем обект, за който се изисква Разрешение за
поставяне, а не за строеж?
Благодаря предварително.
С уважение!

Съгласно условието на т. 6 от раздел 13.2 от УК, в случаите
на инвестиции за извършване на строително-монтажни
работи (СМР) кандидатите представят бизнес план по
образец съгласно Приложение № 6, който съдържа
подробно описание на планираните инвестиции и дейности
за 10- годишен период.
При наличие на СМР, които са свързани с дейността и
инвестициите в запитването Ви, бизнес планът следва да е
за 10-годишен период, както е посочено в т. 6 от раздел 13.2
от УК. В допълнение Ви информираме, че в Условията за
кандидатстване не е посочено изрично изискване за
необходимостта от разрешение за строеж, за да бъде
определен периода на бизнес плана.
Съгласно раздел 13.2 „Условия за допустимост на
дейностите“ от Условията за кандидатстване са предвидени
различни хипотези и съответните придружаващи
документи, които кандидатите следва да приложат към
проектното
предложение,
за
различните
видове
инвестиции, които се издават от компетентните органи по
ЗУТ. Монтажа на инсталациите за производство на
електрическа енергия, топлинна енергия и/или енергия за
охлаждане от възобновяеми източници са обект на
съответния разрешителен режим, съгласно чл. 147, ал. 1, т.
14 от ЗУТ, поради което същите представляват СМР.
Преместваемите обекти също са обект на съответния
разрешителен режим, съгласно ЗУТ и са подробно описани
в Раздел IX от ЗУТ. Инвестициите, обект на подпомагане
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Запитване №
107,
19.01.2022 г

Здравейте,
Във връзка с условията за кандидастване имам следния въпрос:
Дружеството ми извършва дейност по препакетиране на сирена
и има цех за разфасовка, който е регистриран в БАБХ през
2013г. и работи до момента. Въпросът ми е тази дейност може
ли да се отнесе към преработка.

Запитване №
108,
20.01.2022 г

Здравейте, желаем да кандидатстваме по мярка 4.2. Запознахме
се с публикуваните въпроси и отговори по процедурата.
Дейността ни е свързана с производство на масло от лавандула.
Във връзка с дадения отговор на Запитване № 1, 15.10.2021 г.,
моля дайте пояснение, защо производството на етерични масла
е извън приложение № І от списъка по чл.38 от Договора за
функционирането на Европейския съюз, както е посочено в
Приложение № 5 към УК, така сте посочили в отговора. Къде
можем по-подробно и детайлно да се запознаем какви
продукти се включват Приложение I?
Поздрави!
К**** К*****

Запитване №
109,
20.01.2022 г

Уважаеми госпожи и господа,

следва да са в съответствие са националното
законодателство в съответната област.
Цитираната във Вашето запитване дейност по
„препакетиране на сирена“ не се отнася към дейностите по
преработка на селскостопански продукти, поради което за
същата не е изпълнено изискването към кандидатите по т.
1, буква „в“ от раздел 11.1 на УК, а именно: „…извършвали
дейности по преработка на селскостопански продукти без
прекъсване през последните 36 месеца към датата на
подаване на проектното предложение“.
В допълнение към отоговор № 2 от запитване № 1 от
15.10.2021 г. правим уточнение, че производството на
етерични масла попада в глава 33 „Етерични масла и
резиноиди; готови парфюмерийни или тоалетни продукти
и козметични препарати“, която е извън приложение № І
от списъка по чл.38 от Договора за функционирането на
Европейския съюз, представляващо Приложение № 5 към
УК.
Разясненията по реда на чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ се
предоставят по отношение на условията за кандидатстване,
не съдържат становище относно качеството на проектното
предложение и са задължителни за всички кандидати.

Съгласно т. 5 от раздел 13.1 на УК: „Съответствието на
Имам следния въпрос по подмярка 4.2 - процедура № проектните предложения със секторите се определя въз
BG06RDNP001-4.015.
основа на селскостопанските продукти, за чиято
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Дружество кандидат произвежда храна за домашни животни /
декоративни птици и гризачи, несъдържащи фуражни добавки
по своята същност. Около 80 на 100 от суровините са зърнени
култури, не се използва месо или остатъци от месо, а основен
КИД е 1092 - Производство на готови храни за домашни
любимци.

преработка и/или маркетинг се кандидатства, както и
получените крайни продукти“
В тази връзка и в контекста на поставения въпрос,
дейностите по преработката на селскостопански продукти
попадащи в цитирания от Вас код не попада в допустимите
производствени сектори, посочени в т. 2 от раздел 13.1 на
УК.

В кой от избраните производствени сектори по т. 13.1 следва
да отнесем проекта – т. 2 з) готови храни за селскостопански
животни (фуражи) или т. 2 д) зърнени, мелничарски и
нишестени продукти?

Поздрави,
В******* И*******
Запитване №
110,
21.01.2022 г

Моля, за вашето становище във връзка с процедура за прием на
проекти № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции
в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от
мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ относно следния
въпрос:
В т.16.1 от раздел 14.2. Условия за допустимост на разходите е
записано:
"Когато размерът на заявената БФП е по-голяма от 50 на сто от
заявената обща стойност на проектното предложение във
формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020, за разходи за
строителство, ...., бенефициентите провеждат процедура за

Съгласно т. 16.1 от раздел 14.2 на УК „Когато размерът на
заявената БФП е по-голяма от 50 на сто от заявената
обща стойност на проектното предложение във
формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020, за разходи за
строителство, в т. ч. съфинансирането от страна на
бенефициента, без ДДС, на стойност равна или по-висока
от 50 000 лв., както и за разходи за доставки или услуги, в
т.ч. съфинансирането от страна на бенефициента, без
ДДС, на стойност равна или по-висока от 30 000 лв.,
бенефициентите провеждат процедура за избор на
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Запитване №
111,
21.01.2022 г

избор на изпълнител по реда Постановление № 160 на МС от изпълнител по реда Постановление № 160 на МС от
1.07.2016 г...."
1.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и
оценяване на оферти и сключването на договорите в
Означава ли това, че ако в проект на стойност над 4 млн. лв., е
процедурата за избор с публична покана от бенефициенти
предвидено извършване на СМР със очаквана субсидия в
размер на 35% и закупуване на иновативно оборудване със на безвъзмездна финансова помощ от Европейските
субсидия в размер на 60%, като общата стойност на бюджета структурни и инвестиционни фондове (ДВ, бр. 52 от 2016
не надвишава 50%, то не е необходимо да се провежда г.) (ПМС № 160/2016 г.) след сключване на
процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС 160?
административния договор, включително и когато
размерът на БФП е намален от оценителната комисия при
Хубав ден!
условията на т. 4 от раздел 10. „Процент на
съфинансиране“. За преценка обосноваността на
разходите, кандидатът представя към проектното
предложение оферти в съответствие с т. 10 и т. 11.
Изискването не се отнася за разходите по т. 1.1.3 и 1.1.4
от раздел 14.1„Допустими разходи“.
Във връзка с гореизложеното и в контекста на поставения
въпрос, правим уточнение, че когато общият размер на
заявената финансова помощ по проектното предложение е в
размер до 50 на сто включително, не е необходимо
провеждане на процедура за избор на изпълнител по реда
Постановление № 160 на МС от 1.07.2016 г., с изключение
на разходите, попадащи в обхвата на т. 16.4 и т. 16.5 от
раздел 14.2 на УК.
Моля, за вашето становище във връзка с процедура за прием на В Условията за кандидатстване не е поставено изискване за
проекти № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции издаване на уникален регистрационен номер (УРН) на
в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от кандидата преди подаване на проектното предложение. За
мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ относно следния кандидатите, които към дата на подаване на проектното
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въпрос:

предложение не разполагат с УРН, ще им бъдат създадени
такива при разглеждане на проектните им предложения.

Ако предприятието-кандидат няма Уникален регистрационен
номер (УРН) към момента, необходимо ли е да бъде направен
такъв преди кандидатстването му по 4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“?
Запитване №
112,
21.01.2022 г

Моля, за вашето становище във връзка с процедура за прием на
проекти № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции
в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от
мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ относно следния
въпрос:
Имаме предприятие за преработка на лавандула - производство
на етерични масла. Искаме да закупим дробилка за
отпадъчната суровина от лавандула, която в последствие да
използваме за изгаряне в наличен котел, съобразен с нуждите
на предприятието.
Допустим разход ли е закупуването на дробилка?

Запитване №

Моля, за вашето становище във връзка с процедура за прием на
проекти № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции

Производството на етерични масла е извън приложение №
І от списъка по чл.38 от Договора за функционирането на
Европейския съюз, както е посочено в Приложение № 5
към УК. Съгласно т. 5 от раздел 13.3 на УК : „Финансова
помощ не се предоставя за инвестиции за производство на
биогориво или електроенергия от ВЕИ за проектни
предложения включващи преработка на продукти от
приложение № І от ДФЕС в продукти извън приложение
№ І от ДФЕС“.
Във връзка с Вашия въпрос не се подпомагат инвестиции
свързани с производство на енергия от ВЕИ, както и за
производство на енергия чрез преработка на първична и
вторична биомаса от растителни и животински продукти, в
случай на проектни предложения включващи преработка на
продукти от приложение № І от ДФЕС в продукти извън
приложение № І от ДФЕС В конкретният случай,
цитираната във
Вашето запитване „дробилка за
отпадъчната суровина от лавандула“ не е допустима за
подпомагане по процедурата.
Във връзка с поставения въпрос, условието по т. 1, буква
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21.01.2022 г

Запитване №
114,
21.01.2022 г

в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от „в“ от раздел 11.1 на УК е изпълнено, в случай на
мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ относно следния регистрация на кандидата по Закона за храните за
въпрос:
преработка на селскостопански продукти от най – малко 36
месеца към датата на подаване на проектното предложение.
Според т. 1, буква б) от 11.1. Критерии за допустимост на
кандидатите, е необходимо еднолични търговци и юридически В случаите на кандидати с производствени сектори, за
лица, различни от кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква които Законът за храните не е приложим се извършва
„б“, които са извършвали дейности по преработка на проверка и в Националния статистически институт за кода
селскостопански продукти без прекъсване през последните 36 на основната и допълнителните икономически дейности на
месеца към датата на подаване на проектното предложение.
кандидата за 2018, 2019 и
2020 г., като за целта
кандидатите попълват декларация, съгласно Приложение №
Предприятие - кандидат е изпълнило проект по подмярка 4.2 и
19. Съгласно инструкцията под черта в Приложение № 19,
е пуснато в експлоатация с акт 19 през май 2019 година. Как се
третира срокът, в който се изпълнява инвестицията - за проектни предложения подадени през 2022 г. се
строителство, закупуване на машини, тестването им и т.н. - извършва проверка и за дейността на кандидата и през 2021
преди получаване на акт 19? Официално дейността на г. В допълнение към гореизложеното кандидатите по
предприятието стартира след получаването на акт 19, но на процедурата са допустими само, ако за тях са изпълнени и
практика с тестването на машините има производство, но тези всички останали условия за допустимост, посочени в УК.
произведени количества не подлежат на продажба.
Допустим кандидат ли е по процедурата?
Предоставеният отговор на запитване № 61 от 16.11.2021г.
Г-Н/Г-ЖО,
Заявявам получаване на разяснения по процедура чрез подбор е във връзка с осигуряването на демаркация на дейностите
№ BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в и разходите, финансирани по други мерки и инструменти
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка
на Европейския съюз, както е посочено в раздел 13.3 и
4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие
на селските райони за периода 2014-2020г., във връзка със раздел 14.3 на УК.
следните неясноти:
13.3: Недопустими дейности:
2. Финансова помощ не се предоставя за дейности:
б) допустими за подпомагане по чл. 1 от Наредба № 2 от 2014
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г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по
Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския
сектор за периода 2014 – 2018 г. (ДВ, бр. 34 от 2014 г.) и
Наредба № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по Национална програма за
подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 –
2023 г. за производството на лозаро-винарски продукти по
приложение № 1 от Закона за виното и спиртните напитки;
Текстът на чл. 1 на НАРЕДБА № 6 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2018 Г.
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА
ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА
ПЕРИОДА 2019 – 2023 е със следното съдържание:
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за
предоставяне на финансова помощ по Национална програма за
подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 2023 г. (Националната програма) за следните мерки:
1. "Преструктуриране и конверсия на лозя";
2. "Популяризиране в трети държави";
3. "Инвестиции в предприятия";
4. "Застраховане на реколтата";
5. (нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.)
"Събиране на реколтата на зелено";
6. (нова - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.)
"Информиране в държавите членки".
Обхватът на мярка "Инвестиции в предприятия" е записан в чл.
49 от Наредба №6 със следното съдържание:
Чл. 49. (1) Подпомагането по мярка "Инвестиции в
предприятия" обхваща дейности, насочени към изпълнението
на инвестиции за подобряване на материални и нематериални
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активи - съоръжения за преработка и/или инфраструктура на
предприятията в лозаро-винарския сектор.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г., изм. ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г.) По мярка
"Инвестиции в предприятия" не се подпомагат разходи за
дейности, финансирани по други схеми или мерки от
фондовете на ЕС и с национални средства.
Видове инвестиции(разходи), които са допустими по Наредба
№6 са описани в чл. 50:
Чл. 50. (1) Допустими за подпомагане по мярката са
разходите за следните дейности:
1. закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и
оборудване, включително и на компютърен софтуер,
предназначени за:
а) преработката на грозде;
б) контрол на ферментацията, обработка на вино и гроздова
мъст;
в) контрол на температурата;
г) преместване на виното в избените помещения;
д) прилагане на технология, свързана с пенливи вина;
е) бутилиране, етикетиране, опаковане;
ж) управление на отпадните води;
з) инфраструктурата на избата:
аа) тръбни линии, тръбопровод, различни мрежи (кислород,
азот, вода, SO2 и др.);
бб) монтаж и помощни съоръжения;
вв) автоматични системи;
и) съхранение, смесване, грижа и стареене на виното:
аа) бъчви за ферментация, съхранение и стареене на виното, в
т.ч. и терморегулиращи бъчви;
бб) резервоари от неръждаема стомана за винопроизводство
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и съхранение на вино - стационарни и подвижни;
вв) пластмасови резервоари за винопроизводство и съхранение
на вино (сертифицирани за хранителни цели);
гг) възстановяване на стоманобетонни съоръжения за
съхранение на лозаро-винарски продукти чрез полагане на
вътрешно покритие от типа епоксидна смола или
неръждаема стомана;
дд) избено помещение за ферментация, съхранение и стареене
на виното - стелажи, контейнери, хумидизатори,
микрооксиженация (микрооксиженатори);
ее) модулна система за позициониране на бъчви;
жж) автоматизирана стелажна система за съхранение на
бутилирани вина;
2. (нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.)
строително-монтажни работи за изграждане, надстрояване,
пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени
за:
а) производство на вино (от обработка на гроздето до
бутилиране и етикетиране на виното в изба);
б) контрол на качеството на виното - анализиращи
лаборатории;
в) съхранение на виното - складове;
г) предлагане на пазара на вино:
аа) винотеки на територията на предприятието;
бб) изложбени зали на територията на предприятието;
вв) фиксирани места за продажби на вино (на дребно) на
територията на предприятието;
д) подобряване на инфраструктурата във връзка с ал. 1, т. 1,
буква "з";
3. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., предишна
т. 2, доп. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) общи
разходи, свързани с разходите, посочени в т. 1 и 2, като
178

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.015 ПО
ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 20142020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
хонорари на инженери и консултанти, предпроектни
проучвания, придобиване на патентни права и лицензи и
строителен надзор, извършвани както в процеса на
подготовка на заявлението за предоставяне на финансова
помощ, така и по време на изпълнение на дейностите; тези
разходи не надхвърлят 4 на сто от всички разходи по т. 1 и 2.
В чл. 50, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013
година за установяване на обща организация на пазарите на
селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) №
922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007
е записано:
Член 50 Инвестиции
1. Може да се предоставя подпомагане за инвестиране в
материални или нематериални активи под формата на
съоръжения за преработка и инфраструктура на лозаровинарския сектор, както и структури и средства за
предлагане на пазара. Тези инвестиции са предназначени за
подобряване на общите резултати на предприятието и
адаптирането му към изискванията на пазара, както и за
повишаване на неговата конкурентоспособност и засягат
производството или предлагането на пазара на лозаровинарските продукти, посочени в приложение VII, част II,
включително с оглед на повече икономии на енергия,
повишаване на глобалната енергийна ефективност и
устойчивостта на процесите.
В отговор на запитване № 61 е даден следния отговор:
По мярка „Инвестиции в предприятия“, която се прилага по
реда на Наредба № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по Национална програма за
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подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 –
2023 г., не е допустимо предоставяне на подпомагане за
изграждане на ВЕИ. В тази връзка за кандидатите,
отговарящи на условията от раздел 11.1 на УК, са допустими
инвестиции за производство на енергия от ВЕИ по
настоящата процедура, в случаите че същите са свързани с
производствените сектори по т. 2 от раздел 13.1 на УК,
както и за тях са изпълнени условията по т. 23-30 от раздел
13.2 на УК.
РАЗЯСНЕНИЕ № 1
Терминът „дейност“ по процедурата еквивалентен ли е на
термина „разход“, както е записано в чл. 50, ал. 1 от Наредба №
6, където са описаните допустимите инвестиции, и в които
няма включени такива за ВЕИ и ако „НЕ“ защо инвестиции във
ВЕИ са посочени като допустими в отговора по запитване №
61? Ако е еквивалентен- на какво основание е направено това
заключение?
РАЗЯСНЕНИЕ № 2
ВЕИ попадат ли в обхвата на термина „икономии на енергия,
повишаване на глобалната енергийна ефективност“ от чл. 50 на
регламент 1308/2013 и ако „ДА“ защо инвестиции във ВЕИ са
посочени като допустими в отговора по запитване № 61, при
условие, че попадат в обхвата на регламент, на основание на
който са създадени правните норми за мярка "Инвестиции в
предприятия" от Наредба №?
Е**** Ц******
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Запитване № Здравейте,
115,
Във връзка с отворения прием по подмярка 4.2, имам следния
22.01.2022 г
въпрос:
Ние ще преработваме слънчоглед /белене на слънчоглед/,
приходите от бизнес плана са от продажбата на обеления
слънчоглед. Отпадният продукт от тази преработвателна
дейност е люспа, която бихме искали да правим на пелети,
които
да
продаваме.
Допустимо ли е да си закупим оборудването за производство
на пелети от отпадния продукт от преработвателната дейност
/слънчогледова люспа/ с цел продажба?

Запитване №
116,
25.01.2022 г

Здравейте,
Представляваното от мен дружество има намерение да
кандидатства с проект за изграждане на преработвателно
предприятие за месо и месни продукти с прилежащ към него
магазин с малка транжорна, в който да може да се предлага
продукция и на крайни клиенти. Магазинът се намира на
приземния етаж, а цехът се пада под земята. По отношние на
цеха отделно е предвидена експедиция за търговия на едро с
продукцията за страната, за да не се преплитат
производствените процеси.
1.Питането ми е дали е допустимо изграждането и
оборудването на магазин със собствена малка транжорна и
спомагателни помещения, където да се предлага само

Съгласно т. 3 от раздел 13.1 на УК „Финансова помощ се
предоставя за извършване на инвестиции и за
производство на енергия чрез преработка на първична и
вторична биомаса от растителни и животински
продукти с изключение на биомаса от рибни продукти при
спазване на изискванията по т. 23-30 от Раздел 13.2
„Условия за допустимост на дейностите“ и при условие,
че енергията ще се използва за собствено потребление,
свързано с дейностите, попадащи в някои от секторите
по т. 2.“.
Във връзка с гореизложеното и в контекста на Вашето
запитване, по процедурата не е допустимо закупуване на
„оборудването за производство на пелети от отпадния
продукт от преработвателната дейност /слънчогледова
люспа/ с цел продажба“.
Съгласно цитираното във Вашето запитване условие на т. 8
от раздел 14.3 на УК по процедурата не се подпомагат
разходи за свързани с търговия на дребно. Разходите за
„изграждането и оборудването на магазин със собствена
малка транжорна и спомагателни помещения“ могат да
бъдат включени в таблица 2 „Инвестиционни разходи, за
които не се кандидатства за подпомагане, но са част от
цялостния обект на инвестицията и без тях обектът не може
да бъде завършен и/или да функционира самостоятелно“ от
Прилижение № 6 „Бизнес план“ към УК.

181

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.015 ПО
ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 20142020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
преработена от кандидата продукция (месо и месни заготовки)
във връзка с възможностите, които дава мярката, а именно
"Маркетинг на продуктите". Според използваните дефиниции
към Условията за кандидатстване Маркетинг на продукт е:
"Притежаване или излагане с цел продажба, предлагане за
продан, доставяне или изнасяне на пазара по какъвто и да било
начин на даден продукт; маркетинг на продукт включва и
дейностите по неговото съхранение, сортиране, маркиране,
опаковане и транспортиране", което напълно ще бъде спазено.
Моля да потвърдите, че изграждането на магазин с цел
маркетинг на преработената продукция към Цех за месо и
месни продукти е допустим инвестиционен разход и не би
следвало да попада в условията на т. 8., от раздел 14.3 "Разходи
за търговия на дребно" от Условията за кандидатстване.
С цел своевременна реакция от моя страна,моля за бърз
отговор
Благодаря Ви!

Запитване №
117,
25.01.2022 г

М**** П******
Здравейте,
Съгласно условието по т. 23 от раздел 13.2, както и
изискването на ПРСР 2014-2020 г.: „Проекти с включени
инвестиции за производство на електрическа, топлинна и/или
енергия за охлаждане за собствено потребление ще се
подпомагат, в случай, че същите не надхвърлят необходимото
количество енергия за покриване собствените нужди на
предприятието. Капацитетът на инсталациите, които са обект
на подпомагане не трябва да надвишават мощност от 1
мегават“.

Условието на т. 23 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост
на дейностите“ на Условията за кандидатстване касае
капацитета на инсталации за топлинна и/или електрическа
енергия, произвеждани от възобновяеми енергийни
източници, в своята цялост.

182

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.015 ПО
ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 20142020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ

В тази връзка - при инсталации, предвиждащи внедряване на
термопомпени системи, има три индикатора, отчитащи
мощност:
- капацитет на системата (електрическа мощност),
- мощност за отопление и
- мощност за охлаждане.
Моля да потвърдите, че ограничението, посочено по-горе, важи
само за електрическия капацитет на инсталацията.
Пример, с цел поясняване на въпроса - индикативна
инсталация с електрическа мощност 500 KW може да има
еквивалентна мощност за отопление 2.5 MW и еквивалентна
мощност за охлаждане 2 MW

Запитване №
118,
27.01.2022 г

Поздрави,
И****** И*******
Здравейте,
Питането е свързано с допустимост за подпомагане по мярка
4.2 на ПРСР 2014-2020 дейността на Кандидат, който
произвежда натурални барчета от нарязани ядки, сушени
плодове и слепени с пчелен мед. Дейността на Кандидата е
ригистрирана по КИД 10.39 "Преработка и консервиране на
други плодове и зеленчуци, без готови ястия". В тази връзка,
счита ли се полученият продукт - натурално барче - за
селскостопански продукт?

В запитването Ви са включени елементи, които са обект
на оценка от оценителната комисия въз основа на
проектното предложение в неговата цялост, включително
всички приложени документи, включително и част
„Технологична“.
В допълнение финансова помощ по процедурата се
предоставя за извършване на инвестиции, свързани с
преработката/маркетинга на селскостопански продукти. В
запитването липсва информация дали суровините за
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Запитване №
119,
27.01.2022 г

Запитване №
120,
27.01.2022 г

производството на „натурално барче“ постъпват в
предприятието преработени („натрошени, сушени“) или в
суров вид.
Уважаеми дами и господа,
Финансова помощ по процедурата се предоставя за
извършване на инвестиции в избрани производствени
сектори,
свързани
с
преработката/маркетинга
на
Моля за разяснение по следния въпрос във връзка с процедура селскостопански продукти, посочени в т. 2 от раздел 13.1 на
УК. Дейност по „рязане на листни зеленчуци“ с цел
№ BG06RDNP001-4.015:
последващото им опаковане в готов продукт за салата
попадат в избраните за подпомагане производствени
сектори, посочени в т. 2 от раздел 13.1 на УК.
Процесът по рязане на листни зеленчуци с цел последващото
им опаковане в готов продукт за салата, попада ли в Следва да имате предвид, че съгласно т. 5 от раздел 13.1 на
определението за „Преработка на селскостопански УК: „съответствието на проектните предложения със
продукти“ - „Всяко обработване и технологично въздействие секторите се определя въз основа на селскостопанските
на селскостопански продукт, в резултат на което се получава продукти, за чиято преработка и/или маркетинг се
продукт, който също е селскостопански продукт, с изключение кандидатства, както и получените крайни продукти“.
на дейностите, извършвани в стопанството, необходими за
приготвяне на животински или растителен продукт за първа Също така следва да имате предвид, че оценката на
проектните предложения се извършва от оценителната
продажба“?
комисия въз основа на проектното предложение в неговата
цялост, включително всички приложени документи.
Уважаеми дами и господа,

Финансова помощ по процедурата се предоставя за
извършване на инвестиции в избрани производствени
Моля за разяснение по следния въпрос във връзка с процедура сектори,
свързани
с
преработката/маркетинга
на
№ BG06RDNP001-4.015:
селскостопански продукти, посочени в т. 2 от раздел 13.1 на
Следните операции попадат ли в обхвата дефиницията за УК. Дейностите в своята цялост, описани в запитването
попадат в избраните за подпомагане производствени
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„Преработка на селскостопански продукти“ - „Всяко
обработване и технологично въздействие на селскостопански
продукт, в резултат на което се получава продукт, който също е
селскостопански продукт, с изключение на дейностите,
извършвани в стопанството, необходими за приготвяне на
животински или растителен продукт за първа продажба“, а
именно:

сектори, посочени в т. 2 от раздел 13.1 на УК. Следва да
имате предвид, че съгласно т. 4, буква „в“ от раздел 13.3 на
УК, съгласно която не се подпомагат като самостоятелни
проектни предложения или дейности „единствено
маркетинг на продукт/продукти, с изключение на
случаите, когато тези продукти са получени в резултат
на преработка на селскостопански продукти, извършена
от кандидата“.

1. Счупване на черупка на лешник;
2. Разделяне на черупки от лешниковата ядка;
3. Сортиране на лешниковата ядка по размер/тегло;
4. Опаковане на лешниковата ядка;

С уважение,

Ц******* Т*******

Запитване №
121,
28.01.2022 г

Здравейте,
Във връзка с Процедура чрез подбор на проектни
предложения
по
подмярка
4.2
„Инвестиции
в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка

В зависимост от характера на инвестициите, включени в
конкретно проектно предложение, трябва да се има предвид
цитираното в т. 19 от раздел 21.1 на УК условие по
отношение на СМР, свързани със съответното оборудване,
185

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.015 ПО
ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 20142020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ

Запитване №
122,
28.01.2022 г

4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие като самата доставка на оборудването може да бъде
на селските райони за периода 2014-2020 г., моля за следното извършена и преди посещението на място.
уточнение:
Съгласно Условията за кандидатстване Раздел 21.1, т. 19.
Оценителната комисия задължително извършва посещение на
място за проектните предложения, включващи инвестиции за
извършване на СМР в срок до един месец от приключване на
приема по настоящата процедура.
Съгласно ЗУТ, инвестиции включващи закупуване на котелна
инсталация, представляваща технологично оборудване и
закупуване на соларна инсталация за топла вода, подлежат на
издаване на разрешение за строеж.
Моля за Вашето становище, подлежат ли на извършване на
посещение на място за проектни предложения, вкл.
Инвестиции в закупуване на котелна инсталация,
представляваща технологично оборудване и закупуване на
соларна инсталация за топла вода?
Здравейте,
Вижте отговор на Ваше запитване № 121 от 28.01.2022 г.
Във връзка с Процедура чрез подбор на проектни
предложения
по
подмярка
4.2
„Инвестиции
в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка
4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие
на селските райони за периода 2014-2020 г., моля за следното
уточнение:
Съгласно Условията за кандидатстване Раздел 21.1, т. 19.
Оценителната комисия задължително извършва посещение на
място за проектните предложения, включващи инвестиции за
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Запитване №
123,
28.01.2022 г

извършване на СМР в срок до един месец от приключване на
приема по настоящата процедура.
Съгласно ЗУТ, инвестиции включващи закупуване на котелна
инсталация, представляваща технологично оборудване и
закупуване на соларна инсталация за топла вода, подлежат на
издаване на разрешение за строеж.
Моля за Вашето становище, подлежат ли на извършване на
посещение на място за проектни предложения, вкл.
Инвестиции в закупуване на котелна инсталация,
представляваща технологично оборудване и закупуване на
соларна инсталация за топла вода?
Здравейте,
Имам следния въпрос по процедура № BG06RDNP001-4.015 по
подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“:
1. Крайният продукт "агломерат под формата на гранули или
брашно" след преработката на култивирани билки, които могат
да бъдат използвани както за човешка консумация, така и за
консумация от животни под формата на фураж, попада ли като
краен продукт в обхвата на Приложение 5 към УК,
респектиено Приложение 1 от ДФЕС?
Съгласно Комбинираната номенклатура такъв вид продукти би
трябвало да попадат в обхвата на код 23.06 "Кюспета и други
твърди остатъци, дори смлени или агломерирани под формата
на гранули, получени при извличането на растителни мазнини
или масла, различни от тези в № 2304 или 2305", тъй като се
получават след извличането на масленото съдържание от
билките.
С уважение,

Във връзка с поставения въпрос, Ви обръщаме внимание,
че Агенция „Митници“ е компетентния орган по отношение
на тарифното класиране на стоки съгласно комбинираната
номенклатура,
включително
принадлежността
на
специфичен продукт към Приложение № I от ДФЕС. Също
така следва да имате предвид, че оценката на проектните
предложения, се извършва от оценителната комисия въз
основа на проектното предложение в неговата цялост,
включително всички приложени документи, включително и
част „Технологична“. В допълнение финансова помощ по
процедурата се предоставя за извършване на инвестиции,
свързани с преработката/маркетинга на селскостопански
продукти. Обръщаме Ви внимание, че така описания
продукт не може да бъде еднозначно отнесен и към някой
от допустимите производствени сектори по т. 2 от раздел
13.1 на УК.
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Запитване №
124,
29.01.2022 г

И.И*****
Здравейте,
при включване в проектното предложение монтаж на
фотоволтаична инсталация без СМР, то Бизнес плана за 5
години ли е?
Благодаря предварително!
Ц****** И******

Вижте отговор на запитване № 106 от 19.01.2022 г
„Съгласно условието на т. 6 от раздел 13.2 от УК, в
случаите на инвестиции за извършване на строителномонтажни работи (СМР) кандидатите представят
бизнес план по образец съгласно Приложение № 6, който
съдържа подробно описание на планираните инвестиции и
дейности за 10- годишен период.
При наличие на СМР, които са свързани с дейността и
инвестициите в запитването Ви, бизнес планът следва да
е за 10-годишен период, както е посочено в т. 6 от раздел
13.2 от УК. В допълнение Ви информираме, че в Условията
за кандидатстване не е посочено изрично изискване за
необходимостта от разрешение за строеж, за да бъде
определен периода на бизнес плана.
Съгласно раздел 13.2 „Условия за допустимост на
дейностите“ от Условията за кандидатстване са
предвидени
различни
хипотези
и
съответните
придружаващи документи, които кандидатите следва да
приложат към проектното предложение, за различните
видове инвестиции, които се издават от компетентните
органи по ЗУТ. Монтажа на инсталациите за
производство на електрическа енергия, топлинна енергия
и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници са
обект на съответния разрешителен режим, съгласно чл.
147, ал. 1, т. 14 от ЗУТ, поради което същите
представляват СМР. Преместваемите обекти също са
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Запитване №
125,
31.01.2022 г

Уважаеми дами и господа,
Бих искал да задам следните въпроси, свързани с процедура
BG06RDNP001-4.015 - Процедура чрез подбор на проектни
предложения
по
подмярка
4.2
„Инвестиции
в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка
4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие
на селските райони за периода 2014-2020 г.
Въпрос №1: При подготовка на проектното предложение с
което възнамеряваме да кандидатстваме по процедурата
предвиждаме да произвеждаме сокове и вино от арония. При
обработката се получават отпадъчни продукти – кожи, които
предвиждаме да сушим и да екстрахираме с помощта на
подкиселена вода, последвана от концентриране с помощта на
екстракция твърда фаза (SPE), елуиране с разтворител и
концентриране чрез капково изсушаване с цел устойчиво
управление на отпадъка и получаване на антоциани естествени оцветители с голям брой ползи за здравето.
Антоцианините са обещаваща алтернатива на синтетичните
хранителни багрила, тъй като антоцианините не водят до
странични ефекти и токсичност при прекомерна консумация и
не
създават
опасности
за
здравето.
Ще
се
използва оптимизиран непрекъснат процес - интегриран
метод, при който се извършва екстракция и адсорбция

обект на съответния разрешителен режим, съгласно ЗУТ
и са подробно описани в Раздел IX от ЗУТ. Инвестициите,
обект на подпомагане следва да са в съответствие са
националното законодателство в съответната област“.
1. Финансова помощ по процедурата се предоставя за
извършване на инвестиции в избрани производствени
сектори,
свързани
с
преработката/маркетинга
на
селскостопански продукти, посочени в т. 2 от раздел 13.1 на
УК. Производството на „антоцианини“ не попада в
избраните за подпомагане производствени сектори,
посочени в т. 2 от раздел 13.1 на УК.
2 и 3. Описаните в запитването инвестиции не попадат в
обхвата на допустимите разходи от раздел 14.1 на УК.
4.Разходите за „изграждане на трафопост“ са допустими за
подпомагане при спазване на условията от раздел 14.2 на
УК, както и при спазване на условието по т. 10.2 от раздел
„Ангажименти и други задължения на бенефициентите“ на
Условията за изпълнение.
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непрекъснато като част от един и същ процес.
В тази връзка, Моля за отговор на следния въпрос –
производството на Антоцианините попада ли в преработка
на продукти от приложение № І от ДФЕС и допустимо ли е
финансирането на активите за добива му по процедура
BG06RDNP001-4.015, както и какъв ще максимално
допустимия размер в %-нти на БФП?
Въпрос №2: Допустимо ли е изграждане на помощно
помещения в предприятието за дегустации и провеждане на
преговори с корпоративни клиенти, както и информационна
зала за наблюдение на производството от клиентите
т.нар производство на smart-вино?
Въпрос №3: Допустими ли разходите за разработка
на софтуер за електронен магазин с улесняване на
клиентите и промотиране на произвежданите продукти, чрез
използване на съвременните ИКТ?
Въпрос №4: Допустимо ли е изграждане на трафопост с цел
осигуряване на предприятието с ел. енергия?
Поздрави,
Запитване №
126,
31.01.2022 г

Уважаеми г-жи и г-да,
Във връзка с обявената процедура имам следния въпрос:
Представлява ли беленето на картофи преработка на продукти?
Благодаря предварително за предоставения отговор!
С уважение,
С***** М*******

Съгласно
дефиницията
в
УК,
преработка
на
селскостопански продукти е „всяко обработване и
технологично въздействие на селскостопански продукт, в
резултат на което се получава продукт, който също е
селскостопански продукт, с изключение на дейностите,
извършвани в стопанството, необходими за приготвяне на
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Запитване №
127,
02.02.2022 г

животински или растителен продукт за първа продажба“
В тази връзка дейност по белене на картофи се счита за
преработка на селскостопански продукти и попада в
допустимите производствени сектори по т. 2 от раздел 13.1
на УК.
Моля,
да
ми
отговорите
трябва
ли
да Съгласно текста за документа по т. 7 от раздел 24.1 на УК
попълвам, ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА РАЗМЕРА НА ПОЛУЧЕНИТЕ „Декларация за размера на получените държавни помощи
ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ, ако кандидатствам за производство независимо от тяхната форма и източник по образец
на фураж от зърнени култури :пшеница, царевица, ечемик
съгласно Приложение № 7 (важи за кандидати с проекти
за преработка на продукти от приложение № І от
Договора в продукти извън приложение № І от Договора
или памук)“. Производството на фураж попадат в обхвата
на глава 23 от Приложение № 5 към УК, респективно
Приложение № I от ДФЕС.
Във връзка с гореизложеното, в случай че в проектното
предложение са включени само дейности, свързани с
производството на фураж за селскостопански животни, не
е необходимо представянето на документа по т. 7 от раздел
24.1 на УК.

Запитване №
128,
02.02.2022 г

Здравейте,
Допустимо ли е по процедурата изпълнителят на СМР да бъде
Дружество по Закона за задълженията и договорите,
регистрирано в търговския регистър, съгласно изискванията по
т. 12, раздел 14.2 от условията за кандидатстване по подмярка
4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от

Във връзка с условието на изречение второ от т. 12 от
раздел 14.2 на УК, описаният вид дружество би могъл да е
изпълнител на СМР, само в случай че са спазени
изискванията на Закона за камарата на строителите, в който
съгласно чл. 3, ал. 3 „Когато физически или юридически
лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни
видове строителни и монтажни работи по ал. 2, поне един
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Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 от участниците в обединението трябва да е вписан в
г.? Всички дружества, участващи в обединението, са регистъра. В този случай за участника в обединението
регистрирани в Камарата на строителите.
трябва да е изпълнено изискването по чл. 3, ал. 2 от Закона
за камарата на строителите и на т. 12 от раздел 14.2 на УК
Благодаря предварително за отговора.

Запитване №
129,
02.02.2022 г

Здравейте,

В тази връзка и в контекста на поставения въпрос
изпълнителят на СМР е допустим, ако е спазено и
условието на изречение първо от т. 12 от раздел 14.2 на УК,
а именно: „В случаите по т. 10 и т. 11 оферентите,
когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския
регистър, а оферентите – чуждестранни лица, следва да
представят документ за правосубектност съгласно
националното им законодателство“. За оференти
дружества по Закона за задълженията и договорите
условието е изпълнено, в случай че всички участници в
дружеството са вписани в търговския регистър.
1. В УК няма изрично изискване за срок на валидност на
офертите. Обръщаме внимание, че офертите следва да са
валидни към датата на подаване на проектното
предложение и към датата на сключване на договора с
избрания изпълнител, в случаите че няма да бъде
провеждана процедура за избор на изпълнител по реда на
ПМС № 160/2016 г.

Моля
да
отгворите
на
следните
въпроси
относно BG06RDNP001-4.015 - Процедура чрез подбор на
проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от
мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма 2. Описаните разходите за обучение на персонала не са
за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.:
включени в раздел 14.1 на УК. Допустими са раходи за
инструктаж за работа със съответните машини, когато са
част от цялостната оферта за тяхната доставка.. Обръщаме
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внимание, че обосноваността и целесъобразността на
заявените разходи е обект на оценка от страна на
1. Какъв срок на валидност трябва да се упомене в оферите за оценителната комисия.
доставки/услуги?
3. Офертите не са официален документ по смисъла на
2. Разходите за обучение на персонала за работа с машини, Гражданския процесуален кодекс и не е нобходимо да
които ще са обект на доставка по процедурата допустим разход бъдат легализирани или с апостил. Когато офертите са
ли са?
изготвени на чужд език е необходимо да бъдат преведени
на български език, с нотариална заверка на подписа на
3. Според раздел 23 т.4 от Условята за кандидатстване:
преводача.
«
4. Документите, приложени към формуляра за
кандидатстване,
както
и
тези,
представени
от 4. Вижте отговор на запитване № 106 от 19.01.2022 г.:
кандидатите/бенефициентите в резултат на допълнително „Съгласно условието на т. 6 от раздел 13.2 от УК, в
искане от Оценителната комисия, трябва да бъдат представени случаите на инвестиции за извършване на строителнона български език. Когато оригиналният документ е изготвен монтажни работи (СМР) кандидатите представят
на чужд език, той трябва да бъде придружен с превод на бизнес план по образец съгласно Приложение № 6, който
български език, извършен от заклет преводач, а когато съдържа подробно описание на планираните инвестиции и
документът е официален по смисъла на Гражданския дейности за 10- годишен период.
процесуален кодекс - да бъде легализиран или с апостил.
Когато държавата, от която произхожда документът, е страна При наличие на СМР, които са свързани с дейността и
по Конвенцията за премахване на изискването за легализация инвестициите в запитването Ви, бизнес планът следва да
на чуждестранни публични актове, ратифицирана със закон е за 10-годишен период, както е посочено в т. 6 от раздел
(обн., ДВ, бр. 47 от 2000 г.), и има договор за правна помощ с 13.2 от УК. В допълнение Ви информираме, че в Условията
Република България,
освобождаващ документите от за кандидатстване не е посочено изрично изискване за
легализация, документът трябва да е представен съгласно необходимостта от разрешение за строеж, за да бъде
режима на двустранния договор. »
определен периода на бизнес плана.
В тази връзка, оферти за машини, които са в оригнал на чужд Съгласно раздел 13.2 „Условия за допустимост на
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език, трябва ли да са с легализиран превод или с апостил или е дейностите“ от Условията за кандидатстване са
достатъчно да са с превод на български език, извършен от предвидени
различни
хипотези
и
съответните
заклет преводач?
придружаващи документи, които кандидатите следва да
приложат към проектното предложение, за различните
4. Спред раздел 13.2 т.6,
видове инвестиции, които се издават от компетентните
« 6. За подпомагане по реда на настоящата процедура органи по ЗУТ. Монтажа на инсталациите за
кандидатите представят бизнес план по образец съгласно производство на електрическа енергия, топлинна енергия
Приложение № 6, който съдържа подробно описание на и/или енергия за охлаждане от възобновяеми източници са
планираните инвестиции и дейности за 5-годишен период, а в обект на съответния разрешителен режим, съгласно чл.
случаите на инвестиции за извършване на строително- 147, ал. 1, т. 14 от ЗУТ, поради което същите
представляват СМР. Преместваемите обекти също са
монтажни работи (СМР)– за 10-годишен период. »
обект на съответния разрешителен режим, съгласно ЗУТ
В тази връзка, когато се кандидатства за разходи за и са подробно описани в Раздел IX от ЗУТ. Инвестициите,
Фотоволтаична електроцентрала, за чиито монтаж от общината обект на подпомагане следва да са в съответствие са
се издава разрешение за поставяне, а не разрешение за строеж, националното законодателство в съответната област“.
какъв бизнес трябва да се приложи - за 5 или за 10 години?

Поздрави,
Б***** Х******
Запитване №
130,
03.02.2022 г

Здравейте,

От така представената в запитването Ви информация, УО
счита, че изпълнение на условието по т. 1, буква „в‘ от
Въпросът ми е относно допустимостта на кандидат по раздел 11.1 на УК би било изпълнено само в случай на
процедура BG06RDNP001-4.015 - 4.2 „Инвестиции в регистрация на кандидата по Закона за храните за
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“:
дейности по преработка на селскостопански продукти от
Фирмата е производител на млека,сирена, кашкавали повече от най – малко 36 месеца към датата на подаване на
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10 години, не сме спирали работа, имаме регистрация по проектното предложение, както и в случаите на изпълнение
Закона за храните, но тъй като продукцията ни я продаваме в на всички останали изисквания към отделните видове
собствена търговска мрежа КИД в отчетите, подадени в кандидати.
статистиката е 47.11 "Търговия на дребно в неспециализирани
магазини предимно с хранителни стоки...." Това прави ли ни
недопустим
кандидат.
Поздрави!
В*** А******

Запитване №
131,
04.02.2022 г

Здравейте,
Моля
да
отгворите
на
следните
въпроси
относно BG06RDNP001-4.015 - Процедура чрез подбор на
проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от
мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма
за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.:
1.В Приложение 6 Бизнес план в шийт Т11 се попълват разходи
за
амортизация.
В
тази
връзка:
1.1. Каква дата трябва да се запише в колона D Дата на
придобиване, при положение, че тази дата не е известна и
зависи от това, кога ще бъде одобрен проектът?
1.2. В колона Е Цена на придобиване коя цена се записва - най-

1. Посочва се прогнозната дата закупуване на активите,
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ниската цена от трите офети, които имаме за всеки актив
(когато актива е на стойност над 30 000лв.)?
1.3. Коя година е първа в колона I Амотризационна квота? Това
е важно, защото амортизацията на старите (вече съществуващи
при нас активи) е точно определена за всяка година - 2022,
2023, 2024 и т.н. и ако първата година на бизнес плана не
съвпада с конкретна календарна година (възможно е тя да е
2022, 2023 или 2024) и тогава сумарните разходи за
амортизации по години няма да са коректни. Същото важи и за
всички останали планирани приходи и разходи за 5 или 10
години в бизнес плана. Няма как той да е коректен, ако не
знаем
от
коя
година
започва.

включени в бизнес плана, съобразно УК.

3. В договорите за осигурени суровини за минимум 25% от
общата суровинна база за първата година на бизнес плана,
както и за осигурена реализация на минимум 50% от
продукцията за първата година на бизнес плана, трябва ли да са
посочени цени на единица продукция и/или общо цени или е
достатъчно да е упоменато количеството на суровините,

3. В договорите трябва да са посочени всички необходими
реквизити в съответствие с УК, като вид, количество и др.,
поотделно за всяка използвана суровина и всеки краен
продукт.

1.2 Посочва се цената съгласно документа по т. 30 от раздел
24.1 на УК или заявената стойност в раздел 5 Бюджет в
ИСУН 2020, в случаите на провеждане на процедура за
избор на изпълнител по реда на ПМС № 162/2016 г. Също
така следва да имате предвид, че оценителната комисия
извършва проверка по отношение на заявените данни и
обстоятелства, въз основа на проектното предложение в
неговата цялост, включително всички приложени
документи.

1.3 Първата година от изпълнението на показателите на
бизнес плана започва да тече от датата на окончателно
2. В Приложение 6 Бизнес план в шийт Т15 се описва плащане и е 365 дни.
себестойността на единица продукция. В тази връзка:
2.1. Кои разходи се включват при определяне на 2. В лист Т 15, в колона Б, кандидатът описва видовете
себестойността на единица продукция? Освен суровини, ресурси (суровини, материали, външни услуги и др.)
материали и външни услуги (които са описани) включват ли се необходими за производство на единица продукция.
разходи за възнаграждения на персонал и ако да - на кой Разходите за амортизация и възнаграждения на персонала
персонал? Включват ли се разходи за маркетинг? Включват ли се включват съответно в Т 11 и Т 10 и същите не следва да
се отразяват в Т 15, ако се дублират.
се разходите за амортизация?

4. За проектни предложения подадени през 2022 г.
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съответно продукция?

предходна година се счита 2021 г.

4. В случай, че 2021г. все още не е приключена счетоводно коя година се взема предвид като “предходна” при попълване
на Бизнес плана?

Поздрави,
Б****** Х*******

Запитване №
132,
04.02.2022 г

Моля, за вашето становище във връзка с процедура за прием
I. на
проекти № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции
в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от
мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ относно следния
въпрос:
Допустимо ли е доказване на "преработка на собствена
земеделска продукция" от земеделски производители, които
към момента на кандидатстването не произвеждат
селскостопански култури, които са необходими за проекта?
Културите са едногодишни и производството им ще започне
след изграждане на преработвателното предприятие.

Съответствието с условието за допустимост по т. 12 от
раздел 13.2 на УК, както и с минималните изисквания по
критерий за оценка № 2.2, кандидатите преработващи
собствена земеделска продукция попълват Приложение №
15 „Декларация за видовете и количества суровини“ към
УК. Съгласно раздел I от декларацията „след въвеждане в
експлоатация на активите, включени в проекта, в
собственото ми земеделско стопанство ще се
произвеждат видове и количества земеделска продукция,
получени в резултат на отглеждането на следните
едногодишни култури и тази продукция ще се използва за
производствените
процеси
в
преработвателното
предприятие“. Във връзка с гореизложеното е допустимо
при преработка на суровини от едногодишни култури,
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Поздрави,
Б.Н*****

Запитване №
133,

Г-н Неков, във връзка с публикуваните на 04.02.2022 г.
отговори по подмярка 4.2 имам няколко въпроса:

04.02.2022 г

1. Първият въпрос от серията въпроси е зададен на 01.12.2021
г., а отговорът е публикуван на 04.02.2022 г. или само с 56 дни
закъснение. Интересувам се запознати ли сте в управляващия
орган с ПМС № 162 и ЗУСЕСИФ или ползвате закона само за
цитати за същността на разясненията.

същите да не се отглеждат в земеделското стопанство на
кандидата към датата на подаване на проектното
предложение.

При изготвянето на отговорите, Управляващият орган на
ПРСР 2014-2020 е положил максимални усилия за точното
и детайлно представяне на разяснения на потенциалните
кандидати за безвъзмездна финансова помощ, съобразно
поставените въпроси от кандидатите.
Всеки един от постъпилите въпроси е внимателно
разгледан от Управляващия орган с цел изчерпателност и
коректност
на
съответните
отговори,
съобразно
конкретиката на въпросите, които да подпомогнат
кандидатите в подготовката на качествени проектни
предложения. По част от постъпилите от кандидатите
въпроси
е изисквана информация от други
административни структури, която да предостави
допълнителна яснота при публикуване на съответните
отговори.

2. На 14.12. 2021 г. има зададен въпрос за допустимостта на
ракията, за който няма публикуван отговор, защото извършвате
проверка или изисквате становище. От какво становище се
нуждаете, за да определите допустимостта на сектора, в който
попада производството на ракия, спрямо определените от Вас
допустими сектори по процедурата? Аналогични са и
следващите отговори на въпросите за ракия и спирт. Ако на
експертите в министерството не са им достатъчни 52 дни, за да
направят елементарна справка в КИД 2008, можехте да
направите бързо запитване до НСИ. С даваните кодове от НСИ
ще определяте и допустимостта на кандидатите, съгласно В допълнение поставените в запитването въпроси не са
условията за кандидатстване. На мен без да съм експерт ми свързани с искане на разяснения по Насоките за
отне около 20 мин., за да установя, че ракия и спирт не са кандидатстване.
допустими по процедурата. Ако на експертите Ви им е трудно
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да се справят, съм в готовност да им окажа методическа помощ
за работа с КИД 2008 и то без възнаграждение. Учудвам се как
са им стигнали силите да определят като недопустими сектори
преработката на охлюви (10.20) , както и преработката на
домати за семена.
3. Заявявам желание при публикуване на отговори на въпроси
92, 100 и 104, независимо от отговора да посочите и причините
да попададат/не попадат към допустимите производствени
сектори по условията за кандидатстване, за да мога да
предприема/не предприема съответните действия по
обжалване.
4. Смятате ли да спазите крайният срок за публикуване на
отговорите съгласно ЗУСЕСИФ и условията за кандидастване?
С уважение,
И*** П*****
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к****
г****
<***2018@abv.bg>
Запитване № From:
Date:
7
February
2022,
11:19:43
EET
134,
To:
RSR
Information
<RDd@mzh.government.bg>
07.02.2022 г
Subject: въппрос подмярка 4.2.

Здравейте,
Относно:Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 по
подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в
материални активи“ от Програма за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г., 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!

Във връзка с Вашето запитване правим уточнение, че
процедура за подбор № BG06RDNP001-4.001 е приключила
на 18.05.2018 г.. Съгласно текста в Приложение № 3 към
Заповед № РД09- 1006/ 14.10.2021г., с която са утвърдени
Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.015: „Кандидатите могат да задават
допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с
Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния
срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни
въпроси могат да се задават само на електронната поща:
rdd@mzh.government.bg или чрез ИСУН 2020, като ясно се
посочва наименованието на процедурата за подбор на
проекти“.

Благодаря и успешна седмица,
Запитване №
135,
08.02.2022 г

Здравейте
Поставеният въпрос е неясен, за което УО предоставя
Бих искал да кандидатствам по подмярка 4.2 ,но имам неяснота следната информация:
...
1. Условието за допустимост на кандидата по т. 1, буква
Въпроса ми е следния - фирма ЕТ / земедебски производител „в‘ от раздел 11.1 на УК би могло да е изпълнено, в случай
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от 5 години и преработвател на плодове и зеленчуци от 3
години / , преобразувана в ЕООД .
7 месеца след преобразуването се сменя собственика на
ЕООД - може ли ЕООД да кандидатства по мярка 4.2 ,
ползвайки историята на ЗП и преработвател на ЕТ-то .Като в
договора за прехвърляне е записано ,че ЕООД приема всички
права , задължения и имущество на ЕТ
Поздрави и успешен ден !!!
"***********"ЕООД

Запитване №
136,
10.02.2022 г

From:
к***
г*******
<***2018@abv.bg>
Date:
10
February
2022,
12:26:16
EET
To:
RSR
Information
<RDd@mzh.government.bg>
Subject: въпрос по подмярка 4.2.

Здравейте,
Относно:Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.001 по
подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в
материални активи“ от Програма за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г., имам следния въпрос:
Предприятие Х ЕООД е имало седалище извън селски район и

на регистрация на ЕООД по Закона за храните за
преработка на селскостопански продукти от най – малко 36
месеца към датата на подаване на проектното предложение,
както и в случаите на изпълнение на всички останали
изисквания към отделните видове кандидати, съгласно УК.
2. В случай, че ЕООД кандидатства в качеството си на
земеделски производител, за дружеството кандидат трябва
да е изпълнено условието по т. 3, буква „а“ от раздел 11.1
на УК, а именно:
„да са регистрирани като земеделски стопани по реда на
Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на
регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.)
без прекъсване през последните 36 месеца към датата на
подаване на проектното предложение“.
Вижте отговор на Ваше запитване № 134 от 07.02.2022 г
„Във връзка с Вашето запитване правим уточнение, че
процедура за подбор № BG06RDNP001-4.001 е приключила
на 18.05.2018 г.. Съгласно текста в Приложение № 3 към
Заповед № РД09- 1006/ 14.10.2021г., с която са утвърдени
Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-4.015: „Кандидатите могат да задават
допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с
Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния
срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни
въпроси могат да се задават само на електронната поща:
rdd@mzh.government.bg или чрез ИСУН 2020, като ясно се
посочва наименованието на процедурата за подбор на
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преди една седмица го промени, като седалището е вече в проекти“.
селски район. Предприятието допустимо ли е по процедурата?
Благодаря и успешна седмица,
Запитване №
137,
10.02.2022 г

From:<********@novek.bg>
Date:
10
February
2022,
12:30:53
EET
To:
RSR
Information
<RDd@mzh.government.bg>
Subject: искане за разяснение по процедура №
BG06RDNP001-4.015
Уважаеми дами и господа,

В съответствие с цитираното от Вас условие на изречение
второ на т. 12 от раздел 13.2 на УК „……кандидата,
трябва да се докаже възможност за производството на
съответните
количества
суровини
посочени
в
Приложение № 15, към датата на подаване на
проектното предложение“, като цитираното условие е
обект на оценка от оценителната комисия.

Моля за разяснение по следния въпрос във връзка със
спазването на т. 12, раздел 13.2 „условия за допустимост на
дейностите“ от Условията за кандидатстване по процедура №
BG06RDNP001-4.015:
Кандидат регистриран земеделски производител, без
прекъсване през последните 36 месеца. 100 % от общата
суровинна база определена в производствената програма за
първата прогнозна година от бизнес плана ще бъде от
собствена продукция от трайни насаждения. Към датата на
подаване на проектното предложение, трайните насаждения не
са влезнали в пълно плододаване и са под 25 % от общата
суровинна база. Към първата прогнозна година от бизнес
плана, насажденията ще са в пълно плододаване и кандидатът
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ще произвежда 100 % съответните количества суровини.
В тази връзка ще се счете ли за спазено условието на т. 12,
раздел 13.2 „условия за допустимост на дейностите“, „В случай
на преработка на собствени земеделски суровини от трайни
насаждения и/или животни, отглеждани в земеделското
стопанство на кандидата, трябва да се докаже възможност за
производството на съответните количества суровини посочени
в Приложение № 15, към датата на подаване на проектното
предложение.“?
С уважение,
Ц***** Т*******
Запитване №
138,
16.02.2022 г

From:
Radoslav
Markov
<********@infinitus.bg>
Date:
16
February
2022,
18:10:19
EET
To:
RSR
Information
<RDd@mzh.government.bg>
Subject: Въпрос по процедура BG06RDNP001-4.015
Уважаеми дами и господа,

Съгласно раздел 13.2 „Условия за допустимост на
дейностите“ от Условията за кандидатстване са предвидени
различни хипотези и съответните придружаващи
документи, които кандидатите следва да приложат към
проектното
предложение,
за
различните
видове
инвестиции, които се издават от компетентните органи по
ЗУТ.

Във връзка с обявената BG06RDNP001-4.015 - Процедура чрез
подбор на проектни предложения по подмярка 4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020
г. моля за конкретен отговор на следния въпрос:
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Компанията ни планира да закупи и въведе в експлоатация
малка пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) с
максимален дневен дебит от 0.9 м3 съответстващ на 5
еквивалент брой жители. Съгласно изискванията на Закон за
устройство на територията (ЗУТ), както и Закона за водите
(ЗВ), подобни пречиствателни станции за собствени
промишлено-битови нужди не изискват издаването на
разрешение за строеж. Необходимо е единствено уведомление
към съответните компетентни органи след въвеждането в
експлоатация. В допълнение придобиването на подобно
съоръжение
представлява
закупуване
на
дълготраен
материален актив (ДМА) и се осчетоводява като такъв в
съответните хронологични/аналитични регистри.
С оглед на горе представената фактическа ситуация, моля да
потвърдите, че допустимия разход за закупуване и инсталиране
на малка пречиствателна станция за собствени нужди не
изисква представянето на документи по т. 20 или т. 22 на
раздел. 24.1 от УК .

Запитване №
139,
21.02.2022 г

Благодарим предварително за отговора.
Г-Н/Г-ЖО,
Заявявам получаване на разяснения по процедура чрез подбор
№ BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции в
преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка
4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие
на селските райони за периода 2014-2020г., във връзка със

Вижте отговор на запитване № 61 от 16.11.2021 г:
„По мярка „Инвестиции в предприятия“, която се прилага
по реда на Наредба № 6 от 26.10.2018 г. за условията и
реда за предоставяне на финансова помощ по Национална
програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за
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следните неясноти:
13.3: Недопустими дейности:
2. Финансова помощ не се предоставя за дейности:
б) допустими за подпомагане по чл. 1 от Наредба № 2 от 2014
г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по
Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския
сектор за периода 2014 – 2018 г. (ДВ, бр. 34 от 2014 г.) и
Наредба № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по Национална програма за
подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 –
2023 г. за производството на лозаро-винарски продукти по
приложение № 1 от Закона за виното и спиртните напитки;
Текстът на чл. 1 на НАРЕДБА № 6 ОТ 26 ОКТОМВРИ 2018 Г.
ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА
ПОДПОМАГАНЕ НА ЛОЗАРО-ВИНАРСКИЯ СЕКТОР ЗА
ПЕРИОДА 2019 – 2023 е със следното съдържание:
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за
предоставяне на финансова помощ по Национална програма за
подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 2023 г. (Националната програма) за следните мерки:
1. "Преструктуриране и конверсия на лозя";
2. "Популяризиране в трети държави";
3. "Инвестиции в предприятия";
4. "Застраховане на реколтата";

периода 2019 – 2023 г., не е допустимо предоставяне на
подпомагане за изграждане на ВЕИ. В тази връзка за
кандидатите, отговарящи на условията от раздел 11.1 на
УК, са допустими инвестиции за производство на енергия
от ВЕИ по настоящата процедура, в случаите че същите
са свързани с производствените сектори по т. 2 от раздел
13.1 на УК, както и за тях са изпълнени условията по т.
23-30 от раздел 13.2 на УК“
Вижте отговор на запитване № 114 от 21.01.2022 г:
„Предоставеният
отговор на запитване № 61 от
16.11.2021г. е във връзка с осигуряването на демаркация на
дейностите и разходите, финансирани по други мерки и
инструменти на Европейския съюз, както е посочено в
раздел 13.3 и раздел 14.3 на УК“.
В допълнение следва да имате предвид, че разясненията по
реда на чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ се предоставят по
отношение на условията за кандидатстване, не съдържат
становище относно качеството на проектното предложение
и са задължителни за всички кандидати.
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5. (нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.)
"Събиране на реколтата на зелено";
6. (нова - ДВ, бр. 101 от 2020 г., в сила от 27.11.2020 г.)
"Информиране в държавите членки".
Обхватът на мярка "Инвестиции в предприятия" е записан в чл.
49 от Наредба №6 със следното съдържание:
Чл. 49. (1) Подпомагането по мярка "Инвестиции в
предприятия" обхваща дейности, насочени към изпълнението
на инвестиции за подобряване на материални и нематериални
активи - съоръжения за преработка и/или инфраструктура на
предприятията в лозаро-винарския сектор.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2019 г., в сила от 14.05.2019 г., изм. ДВ, бр. 53 от 2019 г., в сила от 05.07.2019 г.) По мярка
"Инвестиции в предприятия" не се подпомагат разходи за
дейности, финансирани по други схеми или мерки от
фондовете на ЕС и с национални средства.
Видове инвестиции(разходи), които са допустими по Наредба
№6 са описани в чл. 50:
Чл. 50. (1) Допустими за подпомагане по мярката са
разходите за следните дейности:
1. закупуване или закупуване на лизинг на нови машини и
оборудване, включително и на компютърен софтуер,
предназначени за:
а) преработката на грозде;
б) контрол на ферментацията, обработка на вино и гроздова
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мъст;
в) контрол на температурата;
г) преместване на виното в избените помещения;
д) прилагане на технология, свързана с пенливи вина;
е) бутилиране, етикетиране, опаковане;
ж) управление на отпадните води;
з) инфраструктурата на избата:
аа) тръбни линии, тръбопровод, различни мрежи (кислород,
азот, вода, SO2 и др.);
бб) монтаж и помощни съоръжения;
вв) автоматични системи;
и) съхранение, смесване, грижа и стареене на виното:
аа) бъчви за ферментация, съхранение и стареене на виното, в
т.ч. и терморегулиращи бъчви;
бб) резервоари от неръждаема стомана за винопроизводство
и съхранение на вино - стационарни и подвижни;
вв) пластмасови резервоари за винопроизводство и съхранение
на вино (сертифицирани за хранителни цели);
гг) възстановяване на стоманобетонни съоръжения за
съхранение на лозаро-винарски продукти чрез полагане на
вътрешно покритие от типа епоксидна смола или
неръждаема стомана;
дд) избено помещение за ферментация, съхранение и стареене
на виното - стелажи, контейнери, хумидизатори,
микрооксиженация (микрооксиженатори);
ее) модулна система за позициониране на бъчви;
жж) автоматизирана стелажна система за съхранение на
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бутилирани вина;
2. (нова - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.)
строително-монтажни работи за изграждане, надстрояване,
пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени
за:
а) производство на вино (от обработка на гроздето до
бутилиране и етикетиране на виното в изба);
б) контрол на качеството на виното - анализиращи
лаборатории;
в) съхранение на виното - складове;
г) предлагане на пазара на вино:
аа) винотеки на територията на предприятието;
бб) изложбени зали на територията на предприятието;
вв) фиксирани места за продажби на вино (на дребно) на
територията на предприятието;
д) подобряване на инфраструктурата във връзка с ал. 1, т. 1,
буква "з";
3. (изм. - ДВ, бр. 8 от 2019 г., в сила от 25.01.2019 г., предишна
т. 2, доп. - ДВ, бр. 4 от 2020 г., в сила от 14.01.2020 г.) общи
разходи, свързани с разходите, посочени в т. 1 и 2, като
хонорари на инженери и консултанти, предпроектни
проучвания, придобиване на патентни права и лицензи и
строителен надзор, извършвани както в процеса на
подготовка на заявлението за предоставяне на финансова
помощ, така и по време на изпълнение на дейностите; тези
разходи не надхвърлят 4 на сто от всички разходи по т. 1 и 2.
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В чл. 50, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на
Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013
година за установяване на обща организация на пазарите на
селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) №
922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007
е записано:
Член 50 Инвестиции
1. Може да се предоставя подпомагане за инвестиране в
материални или нематериални активи под формата на
съоръжения за преработка и инфраструктура на лозаровинарския сектор, както и структури и средства за
предлагане на пазара. Тези инвестиции са предназначени за
подобряване на общите резултати на предприятието и
адаптирането му към изискванията на пазара, както и за
повишаване на неговата конкурентоспособност и засягат
производството или предлагането на пазара на лозаровинарските продукти, посочени в приложение VII, част II,
включително с оглед на повече икономии на енергия,
повишаване на глобалната енергийна ефективност и
устойчивостта на процесите.
В отговор на запитване № 61 е даден следния отговор:
По мярка „Инвестиции в предприятия“, която се прилага по
реда на Наредба № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за
предоставяне на финансова помощ по Национална програма за
подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 –
2023 г., не е допустимо предоставяне на подпомагане за
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изграждане на ВЕИ. В тази връзка за кандидатите,
отговарящи на условията от раздел 11.1 на УК, са допустими
инвестиции за производство на енергия от ВЕИ по
настоящата процедура, в случаите че същите са свързани с
производствените сектори по т. 2 от раздел 13.1 на УК,
както и за тях са изпълнени условията по т. 23-30 от раздел
13.2 на УК.
РАЗЯСНЕНИЕ № 1
Терминът „дейност“ по процедурата еквивалентен ли е на
термина „разход“, както е записано в чл. 50, ал. 1 от Наредба №
6, където са описаните допустимите инвестиции, и в които
няма включени такива за ВЕИ и ако „НЕ“ защо инвестиции във
ВЕИ са посочени като допустими в отговора по запитване №
61? Ако е еквивалентен- на какво основание е направено това
заключение?
РАЗЯСНЕНИЕ № 2
ВЕИ попадат ли в обхвата на термина „икономии на енергия,
повишаване на глобалната енергийна ефективност“ от чл. 50 на
регламент 1308/2013 и ако „ДА“ защо инвестиции във ВЕИ са
посочени като допустими в отговора по запитване № 61, при
условие, че попадат в обхвата на регламент, на основание на
който са създадени правните норми за мярка "Инвестиции в
предприятия" от Наредба №?
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Е****** Ц******
Запитване №
140,
24.02.2022 г

Уважаеми представители на УО на ПРСР,
По повод удължен срок на процедура № BG06RDNP001-4.015
по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в
материални активи“ от Програма за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г. се обръщам към вас с искане за
допълнително разяснение на ваш отговор по постъпил въпрос
№129 от 02.02.2022г. относно валидност на оферти за
услуги/доставки и евентуалното му прецизиране.
Както пояснявате в условията за кандидатстване никъде не е
поставено изискване относно минимален срок на валидност на
приложените най-малко три оферти за заявените за
финансиране разходи, когато не се прилага ПМС № 160. Какви
са основанията на УО с отговор на въпрос да въвежда
допълнителни изисквания относно валидността на офертите, а
именно „към датата на подаване на проектното предложение“.
Публична информация за предстоящ прием по подмярка 4.2
през 2021г. има още от месец февруари 2021г., като в
следващите месеци бяха публикувани условия на процедурата
за обществено обсъждане. Процедурата беше включена в
индикативната работна програма на ПРСР, оповестена на
вашата интернет страница на 16.03.2020г., където периодът за
прием на проектни предложения беше определен за месеците
април-юни 2021г. По подмярка 4.2 се финансират най-големите
проекти като общ размер на допустимите разходи за частни

Предоставеният отговор на запитване № 129 от 02.02.2022
г. е в контекста на поставения въпрос, касаещ оферти,
които са в процес на издаване. Обръщаме Ви внимание, че
в описаният от Вас случай (не се предвижда процедура за
избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/2016 г ) следва
да е изпълнено второто условие посочено в отговор на
запитване № 129 от 02.02.2022 г. а именно: „……... към
датата на сключване на договора с избрания изпълнител, в
случаите че няма да бъде провеждана процедура за избор
на изпълнител по реда на ПМС № 160/2016 г“.
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бенефициенти и част от тях се характеризират с голяма
сложност – изграждат се изцяло нови преработвателни обекти,
оборудват се със специфични производствени линии.
Технологичното проектиране се съгласува с БАБХ в някои
сектори, техническите проекти се съгласуват с множество
институции – РИОСВ, електроразпределителни дружества,
ВиК и др. Добросъвестните потенциални бенефициенти по
подмярката с оглед на обявения първоначално кратък краен
срок до юни 2021г. веднага започнаха подготовката на своите
проектни предложения като първоначалните действия са
свързани с избор на консултант, в случай, че ще се ползват и
ще се завяват разходи за това и за проектантски екип, който да
стартира бърза работа по подготовка на технически проект с
цел получаване навреме на изискуемото по процедурата
разрешение за строеж, ако спецификата на проекта го изисква.
В този смисъл кандидатите са направили пазарно проучване
сред минимум трима оферента за т.нар. предварителни /общи/
разходи за консултанти, инженери, проектанти още при старта
на подготовката на проекта си – например февруари, март и
съответно са сключили договор с избраните изпълнители найкъсно март, април например, за да успеят до месец юни.
Валидността в събраните оферти в повечето случаи е максимум
месец, два, защото валидността касае не само ангажимента на
оферента с определена цена, но и ангажимента му да може да
извърши в срок съответната услуга. Няма бизнес логика
консултант или проектант да предоставя оферта със срок на
валидност много по-дълъг от очаквания краен срок на прием
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по подмярката, след изтичането на който услугата му ще е
безпредметна и ненужна на клиента. В последствие
процедурата стартира едва август месец, беше прекратена,
променена, последно е с удължен срок до 31.03.2022г. На
практика е изминала повече от една календарна година от
времето, когато бенефициентът е избрал доставчици по
проекта, сключил е договор с тях и извършвал плащания в
случаите с общите разходи. Дори и да е бил готов с проектното
си предложение, най-далновидно е то да бъде подадено след
изтичането на нормативно определения срок за отговори на
искания за разяснения по процедурата, тъй като те са
задължителни за прилагане и са важни за коректността на
изготвеното проектно предложение. В конкретния случай това
е м.02.2022г. преди да се публикува проекта на заповед за
удължаване на срока. Няма как бенефициентът да е
предполагал през март 2021г., че офертите, които изисква
например от проектантите, трябва да са с валидност повече от
година, ако крайният срок за извършване на услугата, който е
изисквал е бил например 20.06.2021г. След като офертите са
били валидни към датата на избор и към датата на сключване
на договора с избрания изпълнител, е напълно достатъчно и
законосъобразно, бенефициентът да ги приеме за коректни и
допустими.
Обръщаме ви внимание, че
в резултат на световната
икономическа криза, се наблюдават много сериозни изменения
на цените на основни суровини като метали ел. енергия,
транспорт – ресурси, които са определящи за крайната цена на
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машини и строително монтажни работи. Единици са
доставчиците, които в такава ситуация се ангажират с
валидност на оферти за срок по-голям от два, три месеца. В
този смисъл при сключването на предварителните си договори
за оборудване и СМР, в случаите, в които не се извършва избор
по реда на ПМС 160, също би следвало да е достатъчно
офертите да са били валидни към датата на сключване на
предварителен или окончателен договор с избрания
изпълнител. Ако възникне промяна по отношение на
параметри на договореното оборудване или услуга, би
следвало да се извърши ново проучване с минимум три нови,
актуални оферти. Такава е практиката на ДФЗ, който изисква
това от бенефициентите, при депозирани искания за
съгласуване на промени по проекти със сключени договори с
избран изпълнител.
Не на последно място, в случай, че УО на ПРСР има изискване
офертите да са валидни към датата на подаване на проектното
предложение, би следвало да запише това изрично в условията
за кандидатстване и да го уточни в образеца на запитване.
Обръщам се с искане да разгледате представените аргументи и
да ревизирате отговора си в частта изискване за валидност на
офертите към дата на подаване на проектното предложение, за
да не се създава излишна административна тежест, да не се
променят неправомерно условията на кандидатстване с
допълнителни изисквания, противоречащи на бизнес логиката
и действителността и в контекста на удължения срок на прием
на конкретната процедура, както и на факта, че е допустимо
214

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.015 ПО
ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 20142020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
изцяло или отчасти общите /предварителните/ разходи за
подготовка на проекта да са извършени след 01.01.2014г. до
подаването на проекта
С уважение
-М**** Д******

215

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-4.015 ПО
ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ
АКТИВИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 20142020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
Публикувано на 17.03.2022 г.
Запитване №
141,
25.02.2022 г

Запитване №
142,
25.02.2022 г

Моля, за вашето становище във връзка с процедура за прием на
проекти № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2. „Инвестиции
в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от
мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ относно следния
въпрос:
Кандидат по процедурата е предприятие, което е изградено
през 2000 г., като документа, на база на който е получено
разрешителното за строеж и в последствие разрешението за
ползване на сградата е учредено право на строеж, в което
няма посочен срок, но изрично е записано, че сградата,
която се изгражда става изрична собственост на кандидата.
Принципно, когато не се упоменава изрично строк в
документа, се счита, че правото на строеж е безсрочно.
Посоченият документ достатъчен ли е да покрие изискванията
на т.13. Документ за собственост на земя и/или друг вид
недвижими имоти, обект на инвестицията, или документ за
учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 6
години за кандидати микро-, малки или средни предприятия и
8 години за кандидати големи предприятия считано от датата
на подаване на проектното предложение, когато е учредено
срочно право на строеж от раздел 24. Списък на документите,
които се подават на етап кандидатстване от Условията за
кандидатстване.
С уважение,
Б.Н*****
Въпрос по процедура № BG06RDNP001-4.015 по подмярка 4.2.
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“:

Така описаните в запитването документи „безсрочно право
на строеж и разрешение за ползване на сградата на името
на кандидата“ попадат в обхвата на документите по т. 13 от
раздел 24.1 на УК.
Следва да имате предвид, че оценката на проектните
предложения се извършва от оценителната комисия въз
основа на представения документ и включените в
проектното
предложение
инвестиционни
разходи.
Представеният документ трябва да доказва по безспорен
начин, че покрива срока по т. 15 от раздел 13.2 на УК.

1. В случай, че поставеният въпрос е свързан с критерий за
оценка № 2.5, правим уточнениe, че съответствието с
критерия се извършва съгласно методиката в т. 6 от раздел
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Моля, за разяснение на следните въпроси свързани с
гореописаната процедура:
1. Съгласно удължения срок за кандидатстване по процедурата
защо не се взима под внимание финансовата година 2021г., тъй
като към дата 31.03.2022г. (крайна дата за кандидатстване)
същата е напълно завършена?
По този начин за процедура с краен срок 2022г. няма да се
вземат предвид оборотите от предходна година и няма да бъде
спазено изискването за "ОПР за последни три завършени
финансови години", като в конкретния случай 2018г. се явява
излишна?
2. Трябва ли за инвестиция за преработвателна дейност
(плодове и зеленчуци) да съгласуваме технологичния проект
ведно със схема и описание на технологичния процес, изготвен
и заверен от правоспособно лице в БАБХ?
В БАБХ не ни дават възможност да заверим подобни
документи, тъй като заверяват проекти свързани само с
животински продукти. Моля за изясняване на казуса на
институционално ниво.
Запитване №
143,
25.02.2022 г

Здравейте,
Във връзка с процедура за подбор № BG06RDNP001-4.015 по
подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в
материални активи“ от Програма за развитие на селските
райони за периода 2014-2020 г., моля за отговори и разяснения
по следните въпроси:
1. Според условията за кандидатстване (УК) по подмярка 4.2,
за да се получат 10 точки по Критерий за подбор 2.2 „Проектни
предложения представени от кандидати регистрирани

22.2 на УК, а именно: „Оперативната печалба на
кандидата от последните три завършени финансови
години към датата на откриване на процедурата (2018 г.,
2019 г. и 2020 г.), се определя, като се използват следните
данни от ОПР за съответната финансова година
(критерий за оценка № 2.5)……“
2. Съгласно т. 20 от раздел 13.2 на УК: „Към проектните
предложения се прилагат технологичен проект, схема и
описание на технологичния процес и описание на годишния
капацитет на преработвателното предприятие по видове
продукция, заложени в производствената и търговска
програма на бизнес плана. Технологичните проекти в
секторите по т. 2 букви „а“ и „б“ от раздел 13.1
„Допустими дейности“ следва да бъдат заверени от
Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ).“.
Обръщаме Ви внимание, че производствените сектори по т.
2, букви „а“ и „б“ от раздел 13.1 на УК са изцяло свързани с
преработка на суровини от животински произход.
Изискването за заверка от БАБХ на технологичните
проекти в тези сектори е съобразено с националното
законодателство в съответната област.
1.1 Съгласно т. 4 от Раздел I. „Срок за изпълнение на
одобрения проект и мониторингов период“ на Условията са
изпълнение „4. Бенефициентите се задължават да
спазват всички критерии за допустимост, критерии за
оценка, ангажименти и други задължения, произтичащи
от предоставеното подпомагане, до изтичане на срока за
мониторинг, определен, както следва:
4.1. три години, считано от окончателното плащане по
административния
договор
за
предоставяне
на
безвъзмездна финансова помощ – за бенефициентите,
чиито предприятия имат статут на микро-, малко или
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земеделски стопани, за преработка на произведените в
стопанствата им селскостопански продукти“, то „Над 75% от
обема на планираните за преработка селскостопански продукти
са произведени в земеделското стопанство на кандидата“.
Също така според т. 3 от раздел 22.2 от УК точките се
присъждат на база данни от „Бизнес план“, „Технологичен
проект“ и Декларация за видовете и количества суровини
(Приложение № 15).
В Т4.1 от Бизнес плана са описани документи или източници
на информация, с които да се обоснове заложения добив на
селскостопанска продукция. Ако според Агро Статистиката
към МЗХГ средния добив за конкретна култура е 1 т/дка, то
следва тази стойност да се заложи в горепосочените документи
и необходимите площи за отглеждане на суровина да се
изчислят на база тази стойност.
На база гореизложеното, моля за отговор на следните въпроси?
1.1. При подписване на АДБФП кандидатът/бенефициентът
поема ли ангажимент за отглеждането на посочените в Бизнес
плана и Приложение №15 декари за целия период на
мониторинга?
1.2. Ако реалният среден добив е 1.5 т/дка, а не 1 т/дка, както е
според Агро Статистиката, то ще се счита ли за неизпълнение
на поетите ангажименти, ако бенефициентът добива
необходимото количество суровина от по-малко количество
площи, отколкото са посочени в Бизнес плана и Приложение
№15?
1.3. Как ще се проследява изпълнението на поетия ангажимент
по Критерий за подбор 2.2. по време на мониторинга? Чрез
действително обработвани и реколтирани площи според Бизнес
план и Приложение № 15 или чрез реално добитата от
бенефициента суровина?

средно предприятие по смисъла на Закона за малките и
средните предприятия (ЗМСП) или
4.2. пет години, считано от датата на изплащане на
окончателното плащане по административния договор –
за големи предприятия.“
1.2 В Приложение № 6 „кандидатите, които предвиждат
преработка на собствена продукция, задължително следва
да обосноват сформирането на добивите по видове
суровини, като представят информация, съотносими
документи/доказателства/използваните
източници
агропазарна статистика, публична информация от
браншови организации, др“.
1.3 и 1.3.1 Съгласно чл. 13, ал. 4 от административния
договор
„Когато
проектното
предложение
на
Бенефициента е било оценено по критерия за оценка № 2.2
„Проектни предложения представени от кандидати
регистрирани земеделски стопани, за преработка на
произведените в стопанствата им селскостопански
продукти“ от Раздел 22 „Критерии и методика за оценка на
проектните
предложения”
към
Условията
за
кандидатстване, задължението по ал. 1 се счита за
изпълнено, когато над 50%, или съответно над 75% от
обема на планираните за преработка селскостопански
продукти са произведени в земеделското стопанство на
кандидата или земеделските стопанства на членовете на
групата или организацията на производители, която е
кандидат за подпомагане“. Към искането за плащане
изпълнението на условието се доказва с документа по т. 2.2,
раздел В. „Документи за съответствие с критериите за
подбор, за които е получено предимство пред други
кандидати“ от Приложение № 1 към Условията за
изпълнение.
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1.3.1. Ако е реално добита суровина, то какви документи 2. Съгласно раздел 10 „План за външно възлагане“ от
следва да бъдат представени на проверяващите органи?
Приложение № 16 към УК: „Попълва се в случай, че е
приложимо за кандидата и проектното предложение.“. В
2. Необходимо ли е във формуляра за кандидатстване в ИСУН тази връзка в случай, че заявените разходи в проектното
да се попълва Раздел 10 „План за външно възлагане“ при предложение не попадат в приложното поле на ПМС №
положение, че интензитетът на заявената БФП е 50% и няма да 160/2016 г. и ЗОП, няма необходимост от попълване на
се правят процедури за избор на изпълнител с публична покана раздел 10. „План за външно възлагане“ от формуляра за
по реда на ПМС 160/2016 г.?
кандидатстване в ИСУН 2020.

Запитване №
144,
02.03.2022 г

Здравейте,
Във връзка с процедура № BG06RDNP001-4.015 по подмярка
4.2 имам следните въпроси:
Имаме установено нарушение от Инспекция по труда за
нарушение на чл. 61 и чл. 62 от Кодекса на труда, за
което нарушение се прилагат основания за отстраняване за 3
годишен период според ЗОП.
Същевременно, глобите по установеното нарушение са
платени, но в Удостоверението по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП е
описано, че имаме нарушения.
Допустими кандидати ли сме при положение, че глобите по
установеното нарушение вече са платени, за което можем да
представим документи?
Благодаря за отговора!
Л. Е******

В съответствие с т. 1.6 от раздел 11.2 на УК не могат да
участват в процедурата за подбор на проекти и да получат
безвъзмездна финансова помощ кандидати, за които „е
установено с влязло в сила наказателно постановление или
съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или
3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и
чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от
Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е
установен“.
Хипотезите, при които може да се доказва надеждност,
съответно да се издаде документ за потвърждаване на
надеждност са изчерпателно изброени в чл. 56, ал. 1 от ЗОП
и не следва тази разпоредба да се тълкува разширително.
В тази връзка в случай, че към датата на кандидатстване за
кандидата не е изтекъл срока по чл. 57, ал. 3, т. 2, буква „б“
от ЗОП, кандидатът не е допустим за подпомагане по
настоящата процедура.
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Запитване №
145,
02.03.2022 г

Здравейте,
Във връзка с процедура № BG06RDNP001-4.015 по подмярка
4.2 имам следните въпроси:
Регистриран ЗП съм от повече от 3 години. Гледам овце в
регистриран животновъден обект.
За да кандидатствам по мярката за кланица ще регистрирам
ЕООД. Кланицата ще е за клане на ЕРГ и ДРГ. Допустимо ли е
да кандидатствам за такава инвестиция, при положение, че ЗП
не отглежда телета, а само овце.

Запитване №
146,
03.03.2022 г

Здравейте,
Във връзка с процедура № BG06RDNP001-4.015 по подмярка
4.2 имам следните въпроси:
Притежаваме мелница с повече от 36 месеца история.
Същото дружество произвежда и хляб. Хлябът се води основна
дейност, производството на брашно – допълнителна.
И следните въпроси:
1.
Допустим кандидат ли е предприятието, като
инвестицията е насочена изцяло към мелничната дейност,
производството на брашно.
2.
Допустимо ли е в производствената програма да отделим

В случай, че кандидатът земеделски производител отговаря
на условията за допустимост от раздел 11.1 на УК,
кандидатът може да преработва както собствени, така и
закупени селскостопански продукти при спазване на
условието на т. 12 от раздел 13.2 на УК „Най-малко 25 на
сто от общата суровинна база, определена в
производствената програма за първа прогнозна година от
изпълнението на бизнес плана, трябва да е от собствена
продукция и/или от регистрирани земеделски стопани. В
случай на преработка на собствени земеделски суровини
от трайни насаждения и/или животни, отглеждани в
земеделското стопанство на кандидата, трябва да се
докаже възможност за производството на съответните
количества суровини посочени в Приложение № 15, към
датата на подаване на проектното предложение“. За
проектното предложение трябва да са изпълнени и всички
други условия за допустимост на дейностите и разходите,
свързани с допустимите производствени сектори по
процедурата.
1. Съгласно т. 1, буква „в‘ от раздел 11.1 на УК са
допустими: „еднолични търговци и юридически лица,
различни от кандидатите по т. 1, буква „а“ и т. 1, буква
„б“, които са извършвали дейности по преработка на
селскостопански продукти без прекъсване през последните
36 месеца към датата на подаване на проектното
предложение“. Във връзка с поставения въпрос и в
съответствие с т. 13.2 от раздел 11.1 на УК за кандидати, за
които Законът за храните е приложим оценителната
комисия извършва служебна проверка за регистрация на
„кандидата по Закона за храните“ от най – малко 36
месеца към датата на подаване на проектното предложение.
Производството на брашно попада в допустимите
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производството на брашно за собствено потребление и да
посочим приходите от хляб, което реално е продукт, който е
извън Приложение 1.
Предварително благодаря за отговора!

производствени сектори по т. 2, буква „д“ от раздел 13.1 на
УК
2. По процедурата не се подпомагат дейности и
инвестиции, свързани с производство, преработка и/или
маркетинг на хляб и тестени изделия.
Здравейте,
Във връзка с поставения въпрос, моля да се запознаете с
Запитване №
По процедура № BG06RDNP001-4.015, имам следния въпрос:
определението за независими оферти, посочено в раздел
147,
Предприятие Х ЕООД има управител, който в предприятие У „Дефиниции“ в УК.
04.03.2022 г
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 лик ден,
Запитване № Уважаеми дами и господа,
148,
Във връзка с обявената BG06RDNP001-4.015 - Процедура чрез
08.03.2022 г
подбор на проектни предложения по подмярка 4.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански
продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020
г. моля за отговор на следния въпрос:

За кандидати получили финансова помощ по подмярката в
предходни приеми, максималният размер на допустимите
разходи е до посочения размер в т. 2 от раздел 9 на УК, а
именно : „Максималният размер на допустимите разходи
по процедурата за един кандидат е 5 867 400 лв“. В
допълнение, следва да имате предвид условието на т. 11 от
раздел 21.1 на УК : „В случай, че кандидат е подал повече
от едно проектно предложение в рамките на една
процедура, на оценка подлежи единствено последното
Какъв е максималния размер на разходите за, които може да се подадено по време проектно предложение. С подаване на
кандидатства по мярката ако кандидата е получил финансиране всяко следващо проектно предложение в срока на обявения
от предходния прием на мярка 4.2 прием 2018г.
прием, предходно подаденото проектно предложение по
същата процедура се счита за оттеглено“.
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