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№, дата на
получаване
№ 1,
16.03.2018 г.

Данни на подателя (име и/или ел. поща), въпрос
Светослав Симеонов arco.bg@abv.bg
Здравейте, искам да попитам във връзка с приема по мярка
6.1. Един от имотите 8,1 дка съм го взел под аренда за срок
от 10г. води се нива а съм го засадил със сливи. Имота е
разделен между собствениците чрез идеални части, ползвам
само 3,6 дка. Въпроса ми е трябва ли да променям начина на
трайно ползване на имота при кандидатстване, защото един
от собствениците не желае да го променя.
Diana Georgieva jlijgog@gmail.com

№ 2,
16.03.2018 г.

Разяснение от УО

Във връзка с попълването на Раздел 5 Бюджет от проектното
предложение имам следния въпрос:
1. Според условията за кандидатстване, кандидатите имат
задължение за закупят единствено дълготраен материален и
/ или нематериален актив на стойност 700 лв. Ако в Раздел 5
Бюджет се попълни само този задължителен разход то в
Раздел 6 Финансова информация исканато финансиране
излиза че е 700 лв. ! Това означава ли че кандидатите трябва

Цялата налична в земеделското стопанство земя по
проектното предложение трябва да се стопанисва с
регистрирано правно основание и в съответствие с
чл. 33б от ЗПЗП и с режимите на защитените
територии, въведени със Закона за защитените
територии, и/или режимите на защитените зони,
въведени със Закона за биологичното разнообразие,
за площите от стопанството, които попадат в тях.
В раздел 5 от Формуляра за кандидатстване и
съгласно указанията за попълването му, следва да
бъде посочена сумата на проектното предложение,
което задължително включва поне една инвестиция в
дълготраен материален актив и/или нематериален
актив. Разликата до общия размер на финансовото
подпомагане от раздел 9, т. 3 от Условията за
кандидатстване е необходимо да бъде описана в т. 7.
„Друго (моля уточнете)― към раздел I. „РАЗХОДИ
ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ― и/или в т. 10 „Друго
(моля уточнете)― към раздел II. „РАЗХОДИ ЗА
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да попълнят подробен отчет до стойността на НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ и/или в т. 12 Друго
финансирането 25 000 евро в Раздел 5 Бюджет ? Моля дайте (моля уточнете) към раздел III. РАЗХОДИ ЗА СМР,
разяснение.
така, че да бъде коректна общата сума на исканата
безвъзмездна финансова помощ по проектното
инж.Диана Георгиева
предложение (в лева).
На съответния ред „Други (моля уточнете)―
кандидатът следва да запише сумата до разликата до
общия размер на безвъзмездната финансова помощ
за земеделското стопанство
№ 3,
16.03.2018 г.

Преслав Гайдарски euroconsult_mig@abv.bg
Уважаеми Госпожи и Господа,
Във връзка с публикувана документация по Процедура чрез
подбор №BG06RDNP001-6.001 подмярка 6.1 „Стартова
помощ за млади земеделски стопанства―, моля за Вашите
разяснения по следните въпроси:
1. Относно т. 11 „Допустими кандидати― , подт. 11.1, 1.16
„За кандидатите, развиващи животновъдна дейност се
изисква регистрация на животновъден обект по реда на чл.
137 от ЗВМД―.
В същото време в т. 24 „Списък на документите, които се
подават на етап кандидатстване― за животновъдни
стопанства се изискват копие на документ за собственост на
животновъден обект и/или копие на документ за ползване на
животновъден обект или за земята /т.6/, както и Разпечатка

1. За да бъдат допустими за подпомагане кандидати,
развиващи животновъдна дейност, се изисква да
имат регистриран животновъден обект по реда на чл.
137 от ЗВМД съгласно т. 1.16 към раздел 11.1
Критерии за допустимост на кандидатите.
От кандидатите/бенефициентите не се изисква да
представят документи, когато обстоятелствата в тях
са достъпни чрез публичен регистър или когато
информацията или достъпът до нея се предоставя от
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от ИИС за изискванията към средствата за официална компетентния орган на РА по служебен път.
идентификация на животните и използването им /т.7/.
Именно тези документи присъстват и в Оценителна таблица
– административно съответствие и допустимост и са
основанието за допустимост на кандидата.
В тази връзка регистриран земеделски стопанин, отглеждащ
млечни крави с вписан животновъден обект в ИИС и
сключен договор с ветеринарен лекар, който е подал
документи за регистрация по чл. 137 от ЗВМД, но е получил
предписание с поставен срок за отстраняване на определени
забележки, който при подаване на проектно предложение по
процедурата ще
представи копие на документ за
собственост на животновъден обект и/или копие на
документ за ползване на животновъден обект или за земята
/т.6/, както и Разпечатка от ИИС за изискванията към
средствата за официална идентификация на животните и
използването им /т.7/ ДОПУСТИМ кандидат ли е и ако е
НЕ, на какво основание ще бъде отхвърлен, предвид
приложената Оценителна таблица и приложени документи,
подлежащи на оценка?

2. В т. 24 „Списък на документите, които се подават на етап 2. Във връзка с поставения въпрос е със Заповед №
кандидатстване―, I „Приложени общи документи―, т. 1 РД 09-270 от 26.03.2018 г. е извършена поправка на
„Основна информация за проектното предложение, във очевидна фактическа грешка в раздел 24 към
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формат „pdf―, подписан и сканиран от кандидата, както и условията за кандидатстване и за документа
във формат „xls――, се изисква формата на документа да бъде абревиатурата „xls‖ следва да се чете „doc―.
във формат „xls―, а приложения образец на цитирания
документ от Пакет „Документи за попълване към условията
за кандидатстване― е във формат „docx―.
В тази връзка при подаване на проектно предложение е
необходимо да приложим, наличния към настоящия момент
образец във формат формат „docx―, или ще бъде публикуван
друг образец във формат „xls― на въпросния документ.
С Уважение,
Преслав Гайдарски
№ 4,
16.03.2018 г.

Здравко Иванов <fair.eood@gmail.com>
Здравейте,
при прочит на Условията за кандидатстване по процедура
чрез подбор №
BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за
млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на
стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 - 2020 г., възникна въпрос
относно подписването на проектното предложение с КЕП.
Въпросът е:
КЕП-ът е издаден на физическо лице, собственик на ЕООД,
което ЕООД е кандидат по настоящата процедура.

Съгласно раздел 23. "Начин на подаване на
проектните предложения/концепциите за проектни
предложения", точка 3 формуляра за кандидатстване
се счита за валидно подаден, когато е подписан с
КЕП издаден на името на кандидата.
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Допустимо ли е проектното предложение да бъде подписано
с КЕП на физическото лице, собственик на кандидата
ЕООД, или трябва да бъде издаден КЕП на юридическото
лице?
Поздрави,
Здравко Иванов
Стара Загора
тел: 0885/611 353
e-mail: fair.eood@gmail.com
№ 5,
16.03.2018 г.

Лъчезар Темелков <luchezar.temelkov@gmail.com>
Какви култури бих могъл да засея, след евентуалното
одобрение на моя проект, какъв е реда за кандидатстване, и
какви документи, ще са ми необходими?
С уважение,
Л. Темелков

Всички документи свързани с кандидатстване по
подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски
стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и
предприятия" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020 г. може да откриете на
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a1
4af84e-17de-4b4e-ba1b-1c21e3219da0
и
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PR
SR.aspx. Национална служба за съвети в земеделието
предоставя безвъзмездни консултантски услуги на
регистрирани земеделски стопани, които ще
кандидатстват по подмярка 6.1"Стартова помощ за
млади земеделски стопани" от ПРСР 2014-2020 г.
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№ 6,
17.03.2018 г

№ 7,
17.03.2018 г

Документите свързани с кандидатстване по подмярка
6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани"
Здравейте,
от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия"
В ИСУН 2020 един от приложените архивни файлове към
от Програмата за развитие на селските райони за
условията за кандидатстване по мярка 6.1. не се отваря. Дава периода 2014 - 2020 г. може да откриете на
съобщение за грешка. Файлът е Документи за информация
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a1
към условия за кандидатстване
4af84e-17de-4b4e-ba1b-1c21e3219da0
и
Ще има ли информационни дни за мярката и къде може да се http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PR
следи информация за това?
SR.aspx.
Plamen Goranov <plamen.goranov@gmail.com>

Пламен Горанов
Stamen Gardzhev <stamen_bul81@yahoo.com>
Здравейте !!! Аз съм Стамен Гарджев, Средец, община
Средец, област Бургас, със животновъден обект в с.
Росеново, община Средец земеделски производител
регистриран и занимаващ се със отглеждане на животни,
крави, овце, кози ..... и още !!! До настоящият момент не съм
кандидатствал за нито една от възможните подмярки даващи
възможности на млади хора, като мен стартова помощ или
подобно на това алтернативи. Ще ви бъда много благодарен,
при предоставяне на разяснение как бих могъл да
кандидатствам за подмярка 6.1 . ??? Това представлява голям
интерес за мен ,тъй като от 2015-та година съм регистриран,
и към момента се подпомагам от субсидиите за глава

За да бъде допустим кандидатът трябва да подаде
проектно предложение по подмярка 6.1 "Стартова
помощ за млади земеделски стопани", не по-късно от
24 месеца, считано от датата, на която е регистриран
за първи път като земеделски стопани или е
започнали да отглеждат животни в собствен/нает
животновъден обект и/или да стопанисва земя с цел
производството на земеделска и животинска
продукция.
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№ 8,
18.03.2018 г

добитък, и пасища, но не напълно. Благодаря ви
предварително, ще очаквам да науча нещо от вас, за да
стартирам процедура по кандидатстване преди да подавам
каквито и да било документи чрез ИСУН. Надеждите на
моят баща и моят дядо са да продължа това, което те са
градили две десетилетия със тежък труд, моята визия за
напред е да механизирам стопанството и да разширя
дейността, затваряйки кръга посредством отглеждане на
зърнени култури за изхранване на всички животни в
стопанството, и развитие в сектора за трайни насаждения,
лозарство и овощарство, почвата е доказано добра, има
много стари лозови масиви, и изоставени овощни градини,
които могат да заработят отново. Имам изградени
взаимоотношения със собственици-наследници на тези земи.
С уважение Стамен А. Гарджев
Крум Георгиев <kvg2018@abv.bg>
Здравейте!
Моля да ми отговорите по мярка 6.1 възможно ли е сина ми
да купи или да вземе под наем кравите и обора от дядо
си/които са в селски район/ и да кандидатства по мярка 6.1?
При това положение за дядото ще има ли санкции за
получените субсидии и ще се тълкува ли покупката или
наема като нарушение /изкуствено създадени условия/?
Благодаря!

Приоритетна област, към която е насочено
подпомагането по подмярка 6.1 "Стартова помощ за
млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на
стопанства и предприятия" е улесняване на
първоначалното навлизане в сектора на селското
стопанство и по-специално смяната на поколенията в
селскостопанския сектор. Едно от условията за
допустимост на кандидатите по подмярката е
стопанството им да бъде с минимален икономически
размер не по-малък от 8000 евро, измерен в СПО за
текущата стопанска година спрямо годината на
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№ 9,
18.03.2018 г

кандидатстване, което се доказва с документи по т. 6
и т. 7 от раздел 24 към условията за кандидатстване.
Всички документи, свързани с подаване на проектно
предложение по откритата процедура за прием може
да
намерите
на
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a1
4af84e-17de-4b4e-ba1b-1c21e3219da0
и
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PR
SR.aspx. и да се запознаете подродбно с тях.
По отношение на поставения въпрос за „за дядото―,
Ви информирам, че същитя не е обект на настоящата
процедура по подмярка 6.1 "Стартова помощ за
млади земеделски стопани" от ПРСР 2014-2020 г., а е
свързан с други схеми и мерки за подпомагане.
Петър Тодоров <isunpetar@gmail.com>
По въпрос 1:
Съгласно раздел 22 от условията за кандидатстване, в
Добър ден
случай че земеделското стопанство включва животни
Бих искал да задам два въпроса по мярка 6.1
и култури, отглеждане по биологичен начин или в
Ще ги задам с конкретни примери от моето стопанство.
преход към такъв, за да получи приоритет и
Разполагам с 40 дка орехи и 80 кошера пчели.
съответно точки дадено проектно предложение,
1.В Условията за кандидатстване в частта „Основни термини следва културите и/или животните да попадат в
и дефиниции― точка 5.2.1 ясно е написано, че точки ще
обхвата на Регламент (ЕО) № 834/2007 относно
получат само култури от Приложение 7. Но никъде не можах биологичното производство и етикетирането на
да намеря категоричен отговор, ако култури включени в
биологични продукти и за отмяна на Регламент
Таблицата СПО, но не фигуриращи в Приложение 7 са в
(ЕИО) 2092/91. Начинът на изчисление на броя точки
процес на преход към биологично производство(или са
и минималните изисквания за получаване на
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-6.001 ПО ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ
ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6
"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
сертифицирани за биологично производство на земеделски
продукти и храни по смисъла на Регламент (ЕО) №
834/2007) ще получат точки по критерия Проекти на млади
фермери, чиито стопанства са в процес на преход към
биологично производство(или са преминали към биологично
производство).
Или конкретно в моя случай, ясно е че няма да получа точки
за орехите, но бих ли получил точки по графа биологично
производство, ако имам договор със сертифицираща фирма?
2. В Условията за кандидатстване в частта „Основни
термини и дефиниции― точка 5.2.2 е написано, че за
увеличение на СПО на стопанството, изцяло свързано с
отглеждане на животни от сектор „Животновъдство‖ и/или
култури от сектор „Плодове и зеленчуци―, се счита такова
увеличение на икономическия размер на стопанството, при
което нарастването се формира изцяло от животни и/или
култури включени в приложение №7. Но не разбирам какво
се случва с оценяването на проект, който включва
нарастване на стопанството с 4 000 eвро СПО с животни и
култури от Приложение 7 и допълнително култури извън
Приложение 7, но фигуриращи в Таблицата СПО.
Конкретно в моя случай искам да увелича стопанството си с
65 кошера пчели, което покрива 4000 Евро СПО и би
трябвало да ми донесе 6 точки в таблицата Критерии за
подбор. Но също така иска да засадя още 20 декара орехи,
който е ясно че няма да ми донесат точки, но от въпросната

предимство са описани в методиката за оценка на
проектните предложения.

По въпрос 2:
Съгласно методиката за оценка на проектните
предложения, проектното предложение ще получи
съответния брой точки след преценка за изпълнение
с минималното изискване, а именно: В случай, че
СПО на земеделското стопанство на кандидата към
момента на кандидатстване включва животни и/или
култури от сектор "Плодове и зеленчуци", а
планираното увеличение на СПО на стопанството не
е изцяло с отглеждане на животни и/или култури от
сектор "Плодове и зеленчуци", 1 евро СПО,
формиран от отглежданите към момента на
кандидатстване животни и/или култури от сектор
"Плодове и зеленчуци", се умножава по коефициент
0,00125. Към получения резултат се добавя сумата,
получена от планираното увеличение на СПО на
стопанството, формирана от културите и/или
9

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-6.001 ПО ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ
ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6
"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
таблица Критерии за подбор не става ясно дали засяването
на орехи няма да ми намали допълнително точките от
пчелите на 3.
Благодаря ви, предварително!

животните от съответния приоритетен сектор
("Животновъдство" или "Плодове и зеленчуци"),
умножена по коефициент 0,0015
/Планиран СПО*0,0015≤3/.
Пример: = (СПО*0,00125)+ (Планиран СПО*0,0015).
За получаване на максимален брой точки
планираното увеличение на стопанството трябва да е
изцяло с култури или животни от определените
приоритетни сектори.

Публикувано на 29.03.2018 г.
№ 10,
19.03.2018 г.

Всички документи свързани с кандидатстване по
подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски
Привет, пиша Ви от гр.Бургас. Разбирам с голям интерес, че стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и
е започнало набирането на проектни предложения по мярка предприятия" от Програмата за развитие на селските
6.1
райони за периода 2014 - 2020 г. може да откриете на
Моля, да ми поясните какви са условията и изискванията за https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a1
кандидатстване.
4af84e-17de-4b4e-ba1b-1c21e3219da0
и
Благодаря Ви!
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PR
SR.aspx. Национална служба за съвети в земеделието
предоставя безвъзмездни консултантски услуги на
регистрирани земеделски стопани, които ще
кандидатстват по подмярка 6.1"Стартова помощ за
млади земеделски стопани" от ПРСР 2014-2020 г.
nikolai havaliov havaliov_1987@abv.bg

10

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-6.001 ПО ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ
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№ 11,
19.03.2018 г.

№ 12,
19.03.2018 г.

Maria Marinova vb_ch@abv.bg
Здравейте,
във връзка с кандидатстване по Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за
млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на
стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 - 2020 г., в т. 1 от Списъка с
документи, които се подават за кандидатстване е записано "
Основната информация за проектното предложение, във
формат „pdf‖, подписан и сканиран от кандидата, както и във
формат „xls―.
В документите, които са приложени за кандидатстване,
документа фигурира само във формат word.
Въпрос:
От къде може да се изтегли документа " Основната
информация за проектното предложение" във формат ексел
или трябва да се приложи този, който е във формат word?
Марко Захариев marko.zahariev1@gmail.com
Уважаеми дами и господа,
Във връзка с процедура № BG06RDNP001-6.001 и подадено
проектно предложение с вх. номер № BG06RDNP001-6.0010001, приложено изпращам Обяснително писмо с описание
на следните проблеми:

Във връзка с поставения въпрос Ви информираме, че
със Заповед № РД 09-270 от 26.03.2018 г. е
извършена поправка на очевидна фактическа грешка
в раздел 24 „Списък на документите, които се
подават на етап кандидатстване― към условията за
кандидатстване и за документа абревиатурата „xls‖
следва да се чете „doc―. Заповедта е публикувана на
официалната
електронна
страница
на
Министерството на земеделието, храните и горите,
както и в отворената процедура за прием чрез подбор
в ИСУН 2020.

Във връзка с поставения въпрос Ви информираме, че
със Заповед № РД 09-270 от 26.03.2018 г. е
извършена поправка на очевидна фактическа грешка
в раздел 24 „Списък на документите, които се
подават на етап кандидатстване― към условията за
кандидатстване и за документа абревиатурата „xls‖
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-6.001 ПО ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ
ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6
"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ

№ 13,
19.03.2018 г.

- Липса на файл " Основна информация за проектното
предложение " с коректно разширение - ".xls" в пакета
документи, прикачени за кандидатстване в ИСУН;
- Проблем с квалифициран електронен подпис на фирма Btrust и подписване на проектното предложение с програмата
Combo lite.
Допълнително прилагам снимков материал /скрийн шот/ на
наличните в архива от ИСУН пакет документи, разпечатка
на успешно преминат тест на КЕП и подписан с КЕП файл
/Обяснително писмо/, чрез програма "B-trust Desktop Signer".
Моля, след като подробно прегледате приложените
документи към настоящия мейл, да предприемете
необходимите действия по отстраняването на описаните
проблеми.
В случай, че е необходимо да се предприемат действия от
моя страна по входираното от мен проектно предложение,
моля да бъда уведомен.
С уважение: Марко Захариев
Galya Menova zugleva@abv.bg
Здравейте,
По процедура № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1
"Стартова помощ за млади земеделски стопани" допустимо
ли е да се подаде проектното предложение и да се подпише
формуляра за кандидатстване с електронен подпис на друго
лице, на което да се направи нотариално заверено
пълномощно?

следва да се чете „doc―. Заповедта е публикувана на
официалната
електронна
страница
на
Министерството на земеделието, храните и горите,
както и в отворената процедура за прием чрез подбор
в ИСУН 2020.
При възникнали технически въпроси свързани с
техническото функциониране на ИСУН можете да
отправяте
запитвания
на
e-mail:
support2020@government.bg.

Съгласно раздел 23. "Начин на подаване на
проектните предложения/концепциите за проектни
предложения", точка 3 формуляра за кандидатстване
се счита за валидно подаден, когато е подписан с
КЕП издаден на името на кандидата.
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-6.001 ПО ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ
ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6
"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
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№ 14,
20.03.2018 г.

Благодаря предварително
Reni Tsvetkova reni_sf1985@abv.bg
Здравейте!
Искам да попитам как стоят нещата с кандидатстване по
подмярката за Стартова помощ за млади земеделски
стопани,която стартира наскоро?
Трябва ли да бъда задължително регистрирана за земеделски
производител?
Другото,което ме интересува е дали е важен и фактора да
имаш специално образование в тази сфера или ако не дали е
от голям плюс ако имам?
За тази подмярка мога ли да се участва,с пчели?
Ще съм ви благодарна,ако ми дадете по-ясна информация
относно кандидатстването по тази мярка.Благодаря
предварително.
Хубав ден!
Поздрави!
С уважение:Рени Цветкова

Кандидатите по подмярка 6.1 задължително трябва
да са регистрирани, като земеделски стопани по реда
на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане
на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр.
10 от 1999 г. )
По подмярка 6.1 е предвиден приоритет за проекти,
които се изпълняват от бенефициенти, които имат
завършено средно и/или висше образование в
областта на селското стопанство, ветеринарната
медицина или икономическо образование със
земеделска насоченост.
Да, по подмярка 6.1 се финансират проекти в сектор
„Животновъдство―, включително за отглеждане на
пчелни семейства.
Всички документи свързани с кандидатстване по
подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски
стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и
предприятия" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020 г. може да откриете на
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a1
4af84e-17de-4b4e-ba1b-1c21e3219da0
и
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PR
SR.aspx. В допълнение, Ви информираме, че
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-6.001 ПО ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ
ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6
"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
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ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ

№ 15,
20.03.2018 г.

Желязко Караандонов karata61@abv.bg
Във връзка с кандидатстване по проект 6.1 , за био
производство трябва ли да представя договор от фирма за
био сертификат за три годишен преходен период за да ми се
зачетат точки по Наредба № 14 приложение № 3 ?
Или в бизнес плана , ще отразя че минавам към био
производство и ще ми се дадат ли тези точки , или при
представяне на съответния сертификат?
Имам диплома бакалавърска степен :
икономика на хранително вкусовата индустрия , при
квалификация от Агро института специализация овущарство
, ще ми се зачетат ли 10 точки ?

Национална служба за съвети в земеделието
предоставя безвъзмездни консултантски услуги на
регистрирани земеделски стопани, които ще
кандидатстват по подмярка 6.1"Стартова помощ за
млади земеделски стопани" от ПРСР 2014-2020 г.
В случай, че към момента на подаване на проектното
предложение е заявен приоритет по критерий за
подбор по т. 1.1.3 от раздел 22.1 от условията за
кандидатстване, към проектното предложение се
прилага документа по т. 2 от т. „ІІ. Допълнителни
документи, доказващи съответствие с приоритет по
критериите за оценка― на раздел 24 от Условията за
кандидатстване. По отношение на бизнес плана представеният бизнес плана по образец (Приложение
№ 3) за максимален срок от 5 години, следва да
отговаря на заложените условия за допустимост,
описани в раздел 13.1 "Дейности, допустими за
финансиране";
Във връзка с поставения въпрос относно признаване
на точки по критерий за подбор 1.1.1 от Раздел 22.1
от условията за кандидатстване, кандидатите
получават предимство в случай, че имат завършено
средно или висше образование в областта на
селското стопанство, ветеринарната медицина и/или
икономическо
образование
със
земеделска
насоченост. За доказване на съответствие с
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изискванията и при заявено предимство, на етап
кандидатстване се прилага задължително диплома за
завършено средно професионално образование,
придружена от свидетелство за професионална
квалификация или диплома за завършено висше
образование по образователно-квалификационна
степен
бакалавър
или
образователноквалификационна степен магистър в областите
посочени в т. 5.8, подточка 5 от раздел 27
―Допълнителната информация‖.
В допълнение, Ви информирам, че данните,
съдържащи се в запитването не са достатъчни, за да
се предостави категоричен отговор относно
получаването на приоритет. Следва да имате
предвид, че окончателно решение по оценка на
проектните предложения се взима от Оценителната
комисия, която ще разполага с цялата необходима
информация.
№ 16,
20.03.2018 г.

Кирил Сезанов kiril_sezanov@abv.bg
Здравейте, нуждая се от разяснения по документите по
условията за предоставяне на финансова помощ във връзка с
подготовка на проект по отворена Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за
млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на
стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 - 2020 г.

В срок до изтичане на пет години от сключване на
административния договор бенефициентът е длъжен
да поддържа актуална регистрация като земеделски
стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за
създаване и поддържане на регистър на земеделските
стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и се осигурява
по реда на Кодекса за социално осигуряване.
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Бих искал да ми отговорите как следва да се осигурявам за
да изпълнявам изискванията на настоящата процедура?
В момента аз съм собственик на ЕООД и като такъв се
осигурявам като самоосигуряващо се лица. Като такова съм
задължен текущо през годината да внасям авансово
осигурителни вноски върху избран месечен осигурителен
доход, който не може да бъде по-малък от минималния и поголям от максималния месечен размер на осигурителния
доход, определени със Закона за бюджета на държавното
обществено
осигуряване
за
съответната
година.
Минималният месечен размер на осигурителния доход за
самоосигуряващите се лица, определен със Закона за
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2018 г.,
е в размер на 510 лв.
За да кандидатствам по настоящата процедура, аз се
регистрирах като земеделски стопани. Задължението за
осигуряване на всички самоосигуряващи се лица възниква от
деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и
продължава до нейното прекъсване или прекратяване. По
закон обаче земеделските стопани и тютюнопроизводители
които извършват и друга дейност като самоосигуряващи се,
не могат да внасят авансовите си вноски върху минималния
осигурителен доход, определен за регистрираните
земеделски стопани и тютюнопроизводители. Минималният
размер на месечния осигурителен доход, върху който трябва
да се провежда осигуряването в тези случаи трябва да бъде
16
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№ 17,
21.03.2018 г.

не по-малък от дохода, определен за дейността, различна от
земеделската (чл. 2, ал. 3 от НООСЛБГРЧМЛ).
За да не наруша изискванията на Процедура №
BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за
млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на
стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 - 2020 г. на какво
основание следва да се осигурявам? Ако се осигурявам като
самоосигуряващо се лице собственик на ЕООД на праг от
510 лв., при подадена от мен декларация в НАП, че
извършвам и дейност земеделски стопани, ще има ли
конфликт с настоящата процедура?
Поздрави !
Кирил Сезанов
Diana Georgieva jlijgog@gmail.com
Здравейте,
Има ли условия по процедурата № BG06RDNP001-6.001 по
подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски
стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия"
от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 - 2020 г., при които, одобрения кандидат, да има
ограничение да извършва работа на трудов договор на пълен
работен ден - 8 часа или някакво друго ограничение
свързано с това одобрения кандидат да работи на трудов
договор
към
друго
юридическо
лице?
Ако
има ограничения моля да поясните какви са те !

По обявената процедура за прием по подмярка 6.1
"Стартова помощ за млади земеделски стопани" от
ПРСР 2014-2020 г. не са заложени изисквания по
отношение на поставения от Вас въпрос, свързан с
работното време, на което кандидатът е назначен за
заемане на длъжност на трудово правоотношение.
В срок до изтичане на пет години от сключване на
административния договор бенефициентът е длъжен
да поддържа актуална регистрация като земеделски
стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за
създаване и поддържане на регистър на земеделските
стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и се осигурява
17

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-6.001 ПО ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ
ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6
"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
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Поздрави,
инж. Диана Георгиева

№ 18,
21.03.2018 г.

Ралица Иванова ral75mar04@gmail.com
Здравейте,
Пиша Ви като външен експерт към НССЗ относно
възникнали въпроси по подмярка 6.1.
1. Като необходими документи, описани в Раздел 24, т. 7 от
Условията за кандидатстване, които трябва да се приложат
към Формуляра за кандидатстване, е описан следния такъв:
Разпечатка от интегрираната информационна система (ИИС)
по реда на Наредба № 6 от 8.10. 2013 г. за изискванията към
средствата за официална идентификация на животните и
използването им, условията, реда и контрола по събиране,
въвеждане, поддържане и използване на информацията в

по реда на Кодекса за социално осигуряване.
Редът и условията за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по подмярка 6.1 "Стартова помощ
за млади земеделски стопани" се съдържат в
утвърдените документи, свързани с отворената
процедура за прием чрез подбор в ИСУН 2020,
където можете да намерите публикувани на следния
електронен
адрес
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a1
4af84e-17de-4b4e-ba1b-1c21e3219da0 , както и на
официалната електронна страница на Министерство
на
земеделието,
храните
и
горите:
и
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PR
SR.aspx.

1.
Към момента на кандидатстване, в случай, че
в стопанството на кандидата по проекта са включени
животни, които не подлежат на идентификация по
реда на Наредба №6 от 08.10.2013 год., към
проектното предложение задължително се представя
опис на животните, заверен от официален
ветеринарен лекар не по-рано от един месец преди
датата на подаване на проектното предложение.
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Интегрираната информационна система на Българската
агенция по безопасност на храните (ДВ, бр. 90 от 2013 г.) за
наличните в обекта животни, подписана от официалния
ветеринарен лекар, контролиращ животновъдния обект, не
по-рано от един месец преди датата на подаване на
проектното предложение (в случай, че кандидатът отглежда
видове животни, които трябва да се регистрират в ИИС) или
Опис на животните, заверен от официален ветеринарен
лекар не по-рано от един месец преди датата на подаване на
проектното предложение (в случай че кандидатът отглежда
видове животни, които не трябва да се регистрират в ИИС);
Въпросът ми е - изисква ли се този документ, ако кандидатът
отглежда пчели?
2. В Раздел 25. Допълнителна информация от Условията за
кандидатстване е написано:
При кандидатстване за подпомагане данните за
засетите/засадените
и/или
предстоящите
за
засяване/засаждане земеделски култури, попълнени в
анкетната карта на земеделския стопанин, издадена по реда
на Наредба № 3 от 1999 г., трябва да се отнасят за текущата
стопанска година спрямо датата на подаване на проектното
предложение.
В конкретния случай предстоящите за засаждане култури
/трайни насаждения/ са предвидени за следващата стопанска
година /след 01 ноември/, още повече, че в следващата точка
от този раздел пише, че Допустимият период за създаване

2. Едно от изискванията за допустимост на
кандидатите е да имат икономически размер на
стопанството, измерен в СПО в границите между
левовата равностойност на 8 000 евро и 16 000 евро
включително. На кандидатите е предоставена
възможност да докажат това условие с намерения за
засаждане/засяване на земеделска култура през
текущата спрямо кандидатстването стопанска
година, като за овощни трайни насаждения за
настоящата процедура този срок е до 14.04.2018 г. В
този случай в проектното предложение задължително
се посочват сроковете, в които ще се извърши
засаждането/засяването на земеделските култури.
При изчисляване на икономическия размер на
стопанството през текущата стопанска година не се
допуска включване на животни с намерение за
придобиване, включване на трайни насаждения с
намерение за засаждане с вкоренен по картонажен
метод материал, както и включване на ягоди с
намерение за засаждане.
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№ 19,
22.03.2018 г.

на овощни трайни насаждения е от 1 ноември до 14 април на
стопанската година. Така ще бъдат отразени и в анкетната
карта. Въпросът е, това проблем ли е и, ако да, как точно да
бъдат отразени в анкетната карта и съответно в проектното
предложение?
Предварително благодаря!
Р. Иванова
Silvya Dimcheva dimcheva@elana.net
Здравейте,
Във връзка с отворен прием по процедура 6.1 "Стартова
помощ за млади земеделски стопани" от ПРСР 2014-2020 г.
имаме следните въпроси:
1. Кандидатът има навършени 18 години, но все още е
ученик в гимназия и няма диплома за завършено
образование, това пречка ли е да кандидатства по
Процедурата?

2. Кандидатът има временно удостоверение за регистрация
на животновъден обект, в което е посочено, че обектът е
разположен в задния двор. Подадена е молба за издаване на
регистрация на животновъден обект с входящ номер.

1. Един от критериите за допустимост на
кандидатите за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по подмярка 6.1 е кандидатът,
физическо лице да бъде на възраст от 18 навършени
до 40 навършени години (включително) към датата
на подаване на проектното предложение.
По отношение на професионалните умения и
компетентности по смисъла на подточка 22 към
точка 5.8 от раздел 27 „Допълнителна информация―,
в случай, че кандидата не притежава такива на етап
кандидатстване, той може да бъде одобрен и при
условие, че това изискване ще бъде изпълнено в срок
до 36 месеца от сключване на административния
договор, но не по-късно от избраната дата за
проверка на бизнес плана.
2. За да бъдат допустими за подпомагане
кандидатите, развиващи животновъдна дейност, се
изисква да имат регистриран животновъден обект по
реда на чл. 137 от ЗВМД съгласно т. 1.16 към раздел
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Допустимо ли е да се кандидатства с входящ номер, а по
време на Проверката за административно съответствие и
допустимост, да бъде предоставено Удостоверението?
Благодаря!
С уважение,
С. Димчева,
№ 20,
22.03.2018 г.

№ 21,
22.03.2018 г.

Georgi Zhelev Georgiev
GeorgiZhelev.Georgiev@cchellenic.com
Здравейте,
Забелязах техническо несъответствие по мярка 6.1. относно
допустимия формат на документа, който приема ИСУН
системата.
По-долу може да видите, че документът е наличен само в
doc format, но не и в xls.
Това лично ме затруднява да попълвам doc документ, но
виждам, че и системата очаква xls файл.
Приложение 10 Основна информация за проектното
предложение е само word (doc file).
Иван Павлов french_gign@abv.bg
Здравейте, относно изисканите общи документи, имам
питане с № 4, а именно "1. Документи, удостоверяващи
право на ползване с регистрирано правно основание, извън
представените по т. 5.". Означава ли изискването на този

11.1 Критерии за допустимост на кандидатите.
От кандидатите/бенефициентите не се изисква да
представят документи, когато обстоятелствата в тях
са достъпни чрез публичен регистър или когато
информацията или достъпът до нея се предоставя от
компетентния орган на РА по служебен път, какъвто
е документът, свързан с регистрацията на
животновъдния обект.
Във връзка с поставения въпрос Ви информираме, че
със Заповед № РД 09-270 от 26.03.2018 г. е
извършена поправка на очевидна фактическа грешка
в раздел 24 „Списък на документите, които се
подават на етап кандидатстване― към условията за
кандидатстване и за документа абревиатурата „xls‖
следва да се чете „doc―.
Заповедта е публикувана на официалната електронна
страница на Министерството на земеделието,
храните и горите, както и в отворената процедура за
прием чрез подбор в ИСУН 2020.
1. Цялата налична в земеделското стопанство земя по
проектното предложение трябва да се стопанисва с
регистрирано правно основание и в съответствие с
чл. 33б от ЗПЗП и с режимите на защитените
територии, въведени със Закона за защитените
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документ, че кандидатът трябва да е регистрирал през територии, и/или режимите на защитените зони,
предходната стопанска година правно основание на земята въведени със Закона за биологичното разнообразие,
си ? Реално кандидат, които е наел/закупил земя през 2018, за площите от стопанството, които попадат в тях.
да кажем март месец може ли да участва, при изискването на
този документ ?

№ 22,
22.03.2018 г.

2. Имам сериозен казус относно кандидатстването ми тази
година, а именно - земя, която взех нотариално заверено за 6
години се оказва очертана от някой друг с нелегитимен 1годишен договор. В службата по земеделието ми казаха, че
няма как да я използвам за участие по 6.1, поради причината,
че някой я е регистрирал, дори да де незаконно от негова
страна. Било невъзможно да се "отрегистрира", дори да се
намери човекът, който я е регистрирал.
Моля за съвет.
Лек ден.
Здравко Иванов fair.eood@gmail.com
Здравейте, при прочит на Условията за кандидатстване по
процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка
6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка
6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.,
възникна въпрос относно прикачването на Приложение 10
Основна информация за проектното предложение, към
условията за кандидатстване. Описано е, че трябва да се
качи в ИСУН 2020 във формат „pdf‖, подписан и сканиран

2. Цялата налична в земеделското стопанство земя по
проектното предложение трябва да се стопанисва с
регистрирано правно основание и в съответствие с
чл. 33б от ЗПЗП и с режимите на защитените
територии, въведени със Закона за защитените
територии, и/или режимите на защитените зони,
въведени със Закона за биологичното разнообразие,
за площите от стопанството, които попадат в тях.
Във връзка с поставения въпрос Ви информираме, че
със Заповед № РД 09-270 от 26.03.2018 г. е
извършена поправка на очевидна фактическа грешка
в раздел 24 „Списък на документите, които се
подават на етап кандидатстване― към условията за
кандидатстване и за документа абревиатурата „xls‖
следва да се чете „doc―. Заповедта е публикувана на
официалната
електронна
страница
на
Министерството на земеделието, храните и горите,
както и в отворената процедура за прием чрез подбор
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от кандидата, както и във формат „xls―. В публикувания в ИСУН 2020.
пакет от документи файлът "Приложение 10 Основна
информация за проектното предложение" е във формат
"docx". Моля, да публикувате инструкция относно тази
неточност.
-Поздрави,
Здравко Иванов
Стара Загора
e-mail: fair.eood@gmail.com
№ 23,
22.03.2018 г.

Здравко Иванов fair.eood@gmail.com
Здравейте, във връзка с кандидатстването по отворената
процедура по подмярка 6.1 възникна следния въпрос: При
подаване на проектно предложение по Процедура чрез
подбор № BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова
помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие
на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 - 2020 г. и при последваща
проверка в модула справки на ИСУН 2020 за подадени
проекти се визуализира размер на БФП равен на посочената
сума в секция "Бюджет" на електронния формуляр за
кандидатстване. Или в повечето случаи тази сума е около
700 лв. (т.е. минимално изискуемата за покупка на ДМА).
При зададен въпрос към техническата поддръжка на ИСУН

В раздел 5 от Формуляра за кандидатстване и
съгласно указанията за попълването му, следва да
бъде посочена сумата на проектното предложение,
което задължително включва поне една инвестиция в
дълготраен материален актив и/или нематериален
актив.
Разликата до общия размер на финансовото
подпомагане от раздел 9, т. 3 от Условията за
кандидатстване е необходимо да бъде описана в т. 7.
„Друго (моля уточнете)― към раздел I. „РАЗХОДИ
ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ― и/или в т. 10 „Друго
(моля уточнете)― към раздел II. „РАЗХОДИ ЗА
НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ и/или в т. 12 Друго
(моля уточнете) към раздел III. РАЗХОДИ ЗА СМР,
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№ 24,
23.03.2018 г.

2020 отговориха, че при одобрение на кандидата, той ще
получи посочената сума в Бюджета на проектното
предложение (или 700 лв.), а не пълния размер, предвиден
по Условията за кандидатстване, от 48 895.75 лв.
Моля, да посочите инструкция как да става попълването на
формуляра, така че да не се ощетяват кандидатите,
допускайки грешки, независещи от тях.
Поздрави,
Здравко Иванов
Стара Загора
e-mail: fair.eood@gmail.com
ДИМО КУЦИДИМОВ dimo.kutsidimov@abv.bg
Здравейте,
Моля да отговорите на следния въпрос:
Кандидат преминал 150 часа обучение в областта на
селското стопанство, ще получи ли 10 точки по критерии за
подбор №1 от 22.2 Методика за оценка на проектните
предложения?
Поздрави.

така, че да бъде коректна общата сума на исканата
безвъзмездна финансова помощ по проектното
предложение (в лева).
На съответния ред „Други (моля уточнете)―
кандидатът следва да запише сумата до разликата до
общия размер на безвъзмездната финансова помощ
за земеделското стопанство, като впише текст
„Разлика до общия размер на БФП― или друго сходно
пояснение.
Във връзка с поставения въпрос относно
получаването на приоритет по критерий за подбор
1.1.1 от раздел 22.1 от условията за кандидатстване,
кандидатите получават предимство в случай, че имат
завършено средно или висше образование в областта
на селското стопанство, ветеринарната медицина
и/или икономическо образование със земеделска
насоченост. За доказване на съответствие с
изискванията и при заявено предимство, на етап
кандидатстване се прилага задължително диплома за
завършено средно професионално образование,
придружена от свидетелство за професионална
квалификация или диплома за завършено висше
образование по образователно-квалификационна
степен
бакалавър
или
образователно24
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№ 25,
23.03.2018 г.

ДИМО КУЦИДИМОВ dimo.kutsidimov@abv.bg
Здравейте,
Моля да отговорите на следния въпрос:
Когато имотите не попадат в защитени зони или територии
трябва ли кандидата да представи доказателство за това например документ от РИОСВ?
В тази връзка документ №15 към заявлението задължителен
за всички ли е - независимо дали имотите попадат в
защитени зони?
а именно:
Документ от компетентния орган по околна среда
(РИОСВ/МОСВ/БД),
удостоверяващ
съответствие
с
режимите на защитените територии, въведени със Закона
защитените територии, и/или режимите на защитените зони,
въведени със Закона за биологичното разнообразие, за
площите
от
стопанството
на
кандидата,
и
за животновъдната дейност които попадат в тях или
писмени доказателства, че е направено искане за издаването
им от съответния орган ( във връзка с изискването по т.1.
6. 3 от раздел 11.1, които попадат в обхвата на
защитените територии и защитените зони);
Поздрави.

квалификационна степен магистър в областите
посочени в т. 5.8, подточка 5 от раздел 27
―Допълнителната информация‖.
Цялата налична в земеделското стопанство земя
трябва да се стопанисва в съответствие с режимите
на защитените територии, въведени със Закона за
защитените територии, и/или режимите на
защитените зони, въведени със Закона за
биологичното разнообразие, за площите от
стопанството, които попадат в тях. Изискването се
отнася и за кандидати, които са собственици и/или
наематели на животновъдни сгради и помещения,
използвани за животновъдна дейност. В утвърдените
условия
за
кандидатстване
по
процедура
№BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 конкретния
документ се изисква в случай, че наличната в
земеделското стопанство земя, както и сградите и
помещенията, използвани за животновъдна дейност,
попадат в обхвата на защитените територии и
защитените зони.
Документът е задължителен за представяне на етап
кандидатстване. В случай, че не е приложим за
конкретно проектно предложение, то се представя
Приложение № 8: Декларация за неприложими
документи – документът се прилага в случаите на
неприложими за кандидата документи от списъка от
25
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№ 26,
24.03.2018 г.

СИ ЕМ ЕН ПРОДЖЕКТС office@cmn-projects.com
Здравейте! Моля за отговор на следните въпроси, касаещи
кандидатстването по подмярка 6.1.
Въпрос 1: Критерий за подбор на проектни предложения 1.
1. 3. предвижда присъждане на точки за проекти, подадени
от кандидати, чиито стопанства са в процес на преход към
биологично производство или са преминали към биологично
производство на земеделски продукти и храни по смисъла на
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г.
относно биологичното производство и етикетирането на
биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО)
2092/91 (ОВ L 189, от 20 юли 2007 г.) (Регламент (ЕО) №
834/2007). В случай, че към момента на кандидатстване,
кандидатът е в преход към биологично производство,
задължително ли е при подаване на заявката за второ
плащане вече да бъде сертифициран? Какви са последиците,
в случай че кандидатът е получил точки по критерия, тъй
като към момента на кандидатстване е бил в преход, но в
периода преди подаване на заявката за второ плащане,
сертификацията е отказана поради някаква причина и
кандидатът не може да представи сертификат за
биопроизводство?
Въпрос 2: В условията за кандидатстване, т. 27
„Допълнителна информация―, Основни термини и
дефиниции, т. 5.7 е посочено, че бенефициентът се

раздел 24.
Съгласно условията за изпълнение при подаване на
заявка за второ плащане бенефициента следва да
приложи, като специфичен документ „Копие от
договор за контрол по чл. 18, ал. 3 от ЗПООПЗПЕС с
контролиращо лице, получило разрешение от
министъра на земеделието, храните и горите за
осъществяване на контрол за спазване правилата на
биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 от
ЗПООПЗПЕС,
придружен
от
документ
(сертификационно писмо от контролиращото лице,
сертификат, или друг документ), издаден от
контролиращо
лице,
удостоверяващ
че
земята/площите и/или наличните животни са в
процес на преход към биологични или са
биологични.
Съгласно т. 5.7 от Раздел 27 „Допълнителна
информация― от Условията за кандидатстване е
вменено задължение на бенефициента да поддържа и
вече увеличения среден списъчен брой на персонала
за периода от месеца, предхождащ датата на
подаване на искане за второ плащане, до изтичане на
пет години от датата на сключване на
административния договор.
Увеличението на средния списъчен брой на
26

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-6.001 ПО ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ
ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6
"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ

№ 27,
25.03.2018 г.

задължава да поддържа и увеличения среден списъчен брой
на персонала за периода от месеца, предхождащ датата на
подаване на искане за второ плащане, до изтичане на пет
години от датата на сключване на административния
договор. Това означава ли, че заявените нови работни места
следва да се разкрият най - късно в месеца, предхождащ
датата на подаване на искането за второ плащане?
Предварително Ви благодаря за бързите и ясни отговори!
С пожелания за успехи:
Николай Николов
Управител
„СИ ЕМ ЕН ПРОДЖЕКТС" ЕООД
Офис: Враца, ул. „Панайот Волов" № 10, ет. 3;
Мобилен: + 359 899 825 324;
E - mail: office@cmn-projects.com
Уеб - сайт: www.cmn-projects.com
Петров Петров petrovmqrka6.1@abv.bg
Здравейте,
Имам следните въпроси относно мярка 6.1:
1. Скиците на имотите с които кандидатът ще доказва СПО,
трябва ли да бъдат актуални към момента на подаване на
проектното предложение.

персонала, следва да е изчислено съгласно
Методиката за изчисляване на средния списъчен
брой на персонала, утвърдена от Националния
статистически институт (НСИ) със Заповед № РД-0721 от 31.01.2007 г. на председателя на НСИ, като в
увеличението не се включва заетостта на кандидата/
бенефициента физическо лице, на собственика на
предприятието на кандидата/ бенефициента ЕТ или
на едноличния собственик на капитала на кандидата/
бенефициента ЕООД.

1.Скиците трябва да бъдат издадени по реда на
Закона за кадастъра и имотния регистър и Наредба №
3 от 28.04.2005г. за съдържанието, създаването и
поддържането
на
кадастралната
карта
и
кадастралните регистри;

2. Има ли значение, дали електронният подпис е издаден на 2.Съгласно раздел 23. "Начин на подаване на
физическото лице по ЕГН или на булстата на земеделския проектните предложения/концепциите за проектни
стопанин./Проектът ще бъде подаден от лице регистрирано, предложения", точка 3 формуляра за кандидатстване
27
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като ЗС./

се счита за валидно подаден, когато е подписан с
КЕП издаден на името на кандидата;

3. Кандидатът е собственик на парцели, които не обработва,
но върху тях има учредено право на ползване, съответно
парцелите се очертават от друг кандидат. Нужно ли е да се
извади препис от агенция по вписванията за да се
удостовери наличието на право на ползване или е
достатъчно кандидатът да предостави само и единствено
документ за собственост./Въпросът е зададен, тъй като в
списъка на изискуемите документи фигурира изискване за
предоставяне само на:
Договор за аренда/наем и нотариални актове, в случаите
когато парцелите не се обработват от кандидата или са
предоставени за ползване на трето лице.
С Уважение,
Владимир Петров
Крум Георгиев <kvg2018@abv.bg>
Здравейте!
Относно: Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001
по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски
стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и
предприятия" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020 г.
Моля да дефинирате
"Документи, удостоверяващи право на ползване с

3. За доказване на обстоятелството, че наличната в
стопанството Ви земя е предоставена на трети лица,
на етап кандидатстване трябва да се представи:
Документ за собственост на земя и/или земеделска
земя, и/или копие на договор за наем, (включително
ако е вписан в службата по вписванията към
съответния районен съд) и/или копие от вписан в
службата по вписванията към съответния районен
съд и регистриран в съответната общинска служба на
МЗХГ договор за аренда, които са предоставени за
временно ползване с договор за наем и/ или аренда
на трети лица преди датата на подаване на
проектното предложение
1.Разпоредбите на Закона за подпомагане на
земеделските стопани и Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи регламентират
изискванията за документите, удостоверяващи
регистрираното право на ползване на земеделските
земи.
2.Разясненията по зададени въпроси във връзка с
отворената процедура за прием чрез подбор по
подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски
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регистрирано правно основание"
Къде се публикуват отговорите? В ИСУН няма такива!
Лек ден!
инж.Георгиев

№ 29,
25.03.2018 г.

стопани" се изготвят по реда на чл. 5, ал. 4 от ПМС
№ 162 от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни
правила за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по програмите, финансирани от Европейски
структурни и инвестиционни фондове за периода
2014-2020 г., постъпили въпроси от кандидатите по
процедура № BG06RDNP001-6.001 и разяснения по
тях се публикуват на електронната страница на
Министерството на земеделието, храните и горите и
в ИСУН 2020.
Enol Metin Ragub Ragub <enol_metin@abv.bg>
Всички документи свързани с кандидатстване по
Здравейте,
подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски
Искам да кандидатствам по подмярка 6.1 Видях че в стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и
момента има прием на проекти. Имам ли възможност да предприятия" от Програмата за развитие на селските
кандидатствам ако започвам скоро? Дали ще успея или е райони за периода 2014 - 2020 г. може да откриете на
късно вече?
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a1
Благодаря.
4af84e-17de-4b4e-ba1b-1c21e3219da0
и
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PR
SR.aspx.
Крайният срок за подаване на проектни предложения
е 17:30 часа на 14 юни 2018 г.
Национална служба за съвети в земеделието
предоставя безвъзмездни консултантски услуги на
регистрирани земеделски стопани, които ще
кандидатстват по подмярка 6.1 "Стартова помощ за
млади земеделски стопани" от ПРСР 2014-2020 г.
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№ 30,
25.03.2018 г.

Атанас Петров <atanas.petroph@gmail.com>
Здравейте,
Във връзка с кандидатстване по Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за
млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на
стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 - 2020 г. имам следният
въпрос:
В момента по анкетните формуляри към регистрация за ЗП
за текущата стопанска година имам засадени като основна
култура - патладжан - 15 дка и пипер - 5 дка. След
прибирането на реколтата от патладжан, съм планирал върху
15 дка да засадя спанак. В анкетните формуляри съм
посочил, че спанакът е основна култура с намерение за
засаждане през текущата година.
Въпросът е при изчисляването на СПО за текущата
стопанска година вземат ли се предвид сумарно двете
култури, които се реколтират на една и съща земя, но в
различни периоди на стопанската година?
Предварително благодаря,
Атанас Петров

Начинът на изчисление на икономическия размер на
земеделското стопанство е описан в утвърден
документ към условията за кандидатстване,
публикуван в ИСУН 2020.

Публикувано на 05.04.2018 г.
№ 31,
26.03.2018 г.

Krum Georgiev krumgeorgiev2004@yahoo.com

За получаване на съответният брой точки по
критерий за подбор 1.1.2 към раздел 22.1 от
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Здравейте!
Относно: Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по
подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски
стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия"
от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 - 2020 г.

№ 32,
26.03.2018 г.

условията за кандидатстване, при изчисляване на
стандартния производствен обем (СПО) се включва
само СПО, формиран от животни в сектор
„Животновъдство―
(включително
и
пчелни
семейства) и/или култури в сектор „Плодове и
зеленчуци― включени в Приложение № 7 "Списък с
култури в сектор „Плодове и зеленчуци― и списък с
Моля да ми отговорите Етерично-маслените култури ще животни в сектор „Животновъдство―.
носят ли точки, защото в Приложение 7 липсват?
Приоритетни ще бъдат сектор "Плодове и зеленчуци" и
сектор"Животновъдство"/вкл. пчелни семейства/?
Лек и успешен ден!
инж.Георгиев
Iva Ivanova iva1983@abv.bg
Извършването на оценка на подадените проектни
предложения по отворената процедура чрез подбор в
Уважаеми Госпожи и Господа,
ИСУН 2020 се извършва при спазване на реда,
Във връзка с публикувана документация по Процедура чрез определен в ЗПЗП, ЗУСЕСИФ, ПМС № 162/2016 г. и
подбор №BG06RDNP001-6.001 подмярка 6.1 „Стартова приложимото европейско законодателство, където са
помощ за млади земеделски стопанства―, моля за Вашите регламентирани и съответните срокове.
разяснения по следните въпроси:
Относно раздел 7. План за изпълнение/Дейности по проекта
• За всяка една от дейности, които ще бъдат извършени в
рамките на периода за проверка изпълнението на бизнес
план трябва да се посочи „Месец за стартиране на дейността
– посочва се поредният номер на месеца, през който се
планира да стартира дейността в съответствие с т. 1.2 от
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раздел 13.1 и т. 5.8 подточка 1, т. 29 от „Основни термини и
дефиниции‖ от условията за кандидатстване.―
При положение че за дадена дейност по проекта начина за
изпълнение и е свързан с отглеждане на едногодишни
култури, и не се знае кога ще бъде подписан договора, как да
се определи този срок ? За едногодишните култури се знае
точния период на засаждане/създаване от годината,
например месец май (5), но като не се знае датата на
подписване на договора как да сложим този срок, като може
да се окаже че договора ако се подпише 11.2018 срокът за
стартиране ще е 6 месеца, но ако е 03.2019г. то срокът ще е 2
месеца, че ако остане 6 месеца Септември няма да има
резултат от отглежданите култури.

№ 33,
27.03.2018 г.

Поздрави!
Ива Иванова
Благой Иванов blagoi_ivanov@abv.bg
Уважаеми Госпожи и Господа,
Във връзка с публикувана документация по
Процедура чрез подбор №BG06RDNP001-6.001 подмярка 6.1
„Стартова помощ за млади земеделски стопанства―, моля за
Вашите разяснения по следните въпроси:
1.В връзка с публикуваните вече отговори на постъпили
въпроси и по конкретно въпрос №2 става ясно, че в раздел 5

Данните посочени в бизнес плана са до датата на
проверка за точното му изпълнението. Срокът за
изпълнение на бизнес плана се определя в
административния договор в съответствие със
заложената в бизнес плана крайна дата на периода за
проверка. Датата на периода на проверка е и крайна
дата за подаване на искане за второ плащане по
административния договор. Срокът за подаване на
искане за второ плащане се посочва от кандидата в
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от Формуляра за кандидатстване трябва да фигурира като
разход цялата сума до общия размер на безвъзмездната
финансова помощ за земеделското стопанство , а не само
изискуемата в раздел 14 Категории разходи, допустими за
финансиране от насоките по настоящата процедура,
„.Финансовата помощ представляваща второ плащане се
предоставя само при точно изпълнение на бизнес плана и
осъществена инвестиция в дълготрайни материални и/или
нематериални активи с единична цена не по-малка от 700
лева.―
От тук обаче при попълване на Приложение № 13 към
Условията за кандидатстване - раздел 7. План за
изпълнение/Дейности по проекта в „Стойност― според
указанията се посочва цялата стойност на дейността, като
стойността на всяка от дейностите трябва да съответства на
общата стойност на разходите за нея в бюджета;
Тоест всички дейността, които са посочени трябва да са с
продължителност на изпълнение в рамките на срока за
изпълнение на проектното предложение които по
настоящата процедура трябва да бъде не по-рано от 2 години
и 6 месеца и не по-късно от 4 години и 6 месеца от датата на
подаване на проектното предложение съгласно т 1.2 раздел
18 от условията за кандидатстване. Посоченият срок
включва избраната крайна дата за проверка точното

проектното предложение и трябва да бъде не по-рано
от 2 години и 6 месеца и не по-късно от 4 години и 6
месеца от датата на подаване на проектното
предложение. Във връзка с гореизложеното, в Раздел
7. План за изпълнение/Дейности по проекта от
електронния формуляр за кандидатстване по
отворената процедура чрез подбор на проектни
предложения по подмярка 6.1 "Стартова помощ за
млади земеделски стопани" от ПРСР 2014 -2020 г.,
следва да бъдат описани дейностите от Таблица 8
"Описание на планираните инвестиции и дейности,
които ще бъдат извършени в рамките на периода за
проверка изпълнението на бизнес плана", чрез
извършването на които ще бъдат постигнати
специфичните цели и резултати за стопанството.
Данните за стопанството след получената финансова
помощ, представляваща второ плащане се съдържат
в
VII.
ДАННИ
ЗА
ДЕЙНОСТТА
НА
ЗЕМЕДЕЛКОТО
СТОПАНСТВО
СЛЕД
ИЗБРАНАТА КРАЙНА ДАТА НА ПЕРИОДА ЗА
ПРОВЕРКА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА
БИЗНЕС
ПЛАНА , част от Приложение № 10 към Условията
за кандидстване. Бизнес планът задължитено се
представя на етап кандидатстване, като форматът, в
който електронно се прилага документът указан в
отворената процедура за прием чрез побор на
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проектни предложения.

Получава се , че при подаване на заявка за второ плащане,
трябва да съм изпълнил всички разходи в бюджета от
исканата помощ, тоест 48 895,00лв. и чак тогава, ще мога да
получа втората част от помощта, въпреки, че в насоките ясно
пише, че „.Финансовата помощ представляваща второ
плащане се предоставя само при точно изпълнение на бизнес
плана и осъществена инвестиция в дълготрайни материални
и/или нематериални активи с единична цена не по-малка от
700 лева.―

При подаване на проектно предложение чрез ИСУН
2020 размер на финансовата помощ не може да бъде
по-малък от общия размер на финансовата помощ за
един кандидат, а именно левовата равностойност на
25 000 евро.

Аз изпълнението на моят бизнес плана до 2,6 г. от
подписване на договора, ако приемем, че тогава ще искам
второто плащане ще извърша със разходи под сумата от
48895,00 лв, изпълнявайки всичките избрани цели,
дейностти и инвестиции. Очакваната втора част от помощта
ми е нужна, за да продължа да изпълнявам дейността по
проекта , заплати и осигуровките на наетия персонал, които
за срок от още 2,5 г. до изтичане на 5 г. от подписване на
договора са в размер на 20 000 лв. До изтичане на 5г. от
подписване на договора ще са извършени разходи в много
по голям размер от получената по настоящата процедура
сума, а няма как да вложа такива разходи, без съм получил
очакваната помощ.
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ

Допустимо ли е стойността на дейностите на проекта до
срокът съгласно т 1.2 раздел 18 от условията за
кандидатстване, попълнени в раздел 7. План за
изпълнение/Дейности по проекта, да са на стойност под
48895,00 лв.? Има ли възможност да се запише някъде какви
ще са разходите да изтичане на 5г. от подписване на
договора, за да се види, че тази сума е изразходвана?
Поздрави!
Благой Иванов
№ 34,
27.03.2018 г

Йоана Атанасова simeonovayoana3@gmail.com
Здравейте,

Въпрос 1. Бенефициентът е длъжен да поддържа
икономическия размер на стопанството, измерен в
СПО, за който е бил одобрен, както и увеличението
Имам следните въпроси относно мярка 6.1:
на икономическия размер на стопанството ( който не
може да бъде по-малък от 4000 евро СПО) към датата
1. Ако съм заложила в бизнес плана, че ще увелича на подаване на искането за второ плащане, измерен в
стопанството си с 5000 евро СПО, а го увелича с 6000 евро СПО, считано от периода на подаване на искането на
СПО, ще имам ли санции?
второ плащане до изтичане на пет години от датата
на сключване на административния договор. В
описаният от Вас конкретен случай, не следва да
бъде наложена финансова корекция.
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"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
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2. Допустимо ли е баща ми да ми прехвърли земи с
насаждения, за да кандидатствам по мярка 6.1?
Въпрос 2. Да, допустимо е, по принцип. Улесняване
Йоанна Симеонова
на първоначалното навлизане в сектора на селското
стопанство и по-специално смяната на поколенията в
селскостопанския сектор е приоритетна област на
подпомагане по подмярка 6.1 "Стартова помощ за
млади земеделски стопани".
Следва да имате предвид, че цялата налична в
стопанството Ви земеделска земя трябва да бъде
стопансвана с регистрирано правно основание, в
съответствие с чл. 33б от ЗПЗП и с режимите на
защитените територии, въведени със Закона за
защитените територии, и/или режимите на
защитените зони, въведени със Закона за
биологичното разнообразие, за площите от
стопанството, които попадат в тях.
№ 35,
27.03.2018 г

Живко Василев vasilevzhivko90@gmail.com
Здравейте,
бих искал да попитам освен в системата ИСУН 2020, има ли
възможност да свалим документите по процедурата тъй като
качения файл: "Документи за информация към условия за
кандидатване. rar " е в неразпознаваем формат/ повреден.
Прилагам screenshot.
С уважение

Редът и условията за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по подмярка 6.1 "Стартова помощ
за млади земеделски стопани" се съдържат в
утвърдените документи, свързани с отворената
процедура за прием чрез подбор в ИСУН 2020,
където можете да намерите публикувани на следния
електронен
адрес
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"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
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ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
Живко Василев

№ 36,
27.03.2018 г

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a1
4af84e-17de-4b4e-ba1b-1c21e3219da0 , както и на
официалната електронна страница на Министерство
на
земеделието,
храните
и
горите:
и
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PR
SR.aspx.

Преслав Гайдарски euroconsult_mig@abv.bg
Уважаеми Госпожи и Господа,
Във връзка с публикувана документация по Процедура
чрез подбор №BG06RDNP001-6.001 подмярка 6.1 „Стартова
помощ за млади земеделски стопанства― публикуван списък
на постъпили въпроси /26.03.2018 г., моля за Вашите
разяснения по следните въпроси:
1. На зададен въпрос №2 от 16.03.2018 г. се отговорили,
че „В раздел 5 от Формуляра за кандидатстване и съгласно
указанията за попълването му, следва да бъде посочена
сумата на проектното предложение, което задължително
включва поне една инвестиция в ДМА и/или нематериален
актив. Разликата до общия размер на финансовото
подпомагане от раздел 9, т. 3 от УК е необходимо да бъде
описана в т. 7 „Друго /моля уточнете/ към Раздел I
„Разходи за материални активи“ и/или т. 10 „Друго /моля

Въпрос 1:
За предоставяне на общия размер на финансовата
помощ в размер на левовата равностойност на 25000
евро, едно от задължителните изисквания е
кандидатът да представи бизнес план, който да
включва поне една инвестиция в дълготрайни
материални и/или нематериални активи с единична
цена не по-малка от 700 лева. Раздел 5 "Бюджет" от
електронния формуляр за кандидставане включва
типове разходи, свързани с тази инвестиция. Тъй
като общият размер на подпомагане е платим при
изпълнение на критериите за допустимост от
Условията за кандидатстване и при точно
изпълнение на бизнес плана, което включва дейности
посочени в Таблица 8 "Описание на планираните
инвестиции и дейности, които ще бъдат извършени в
рамките на периода за проверка изпълнението на
бизнес плана", чрез извършването на които ще бъдат
37

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-6.001 ПО ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ
ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6
"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
уточнете/“ към Раздел II „Разходи за нематериални постигнати специфичните цели и резултати за
активи“ и/или в т. 12 „Друго /моля уточнете/“ към Раздел стопанството,
но
които
не
представляват
III „Разходи за СМР“.
инвестиционни разходи, разликата до общата сума на
подпомагането се описва в т. 7 „Друго /моля
От така структурираните точки, описани в Раздел 5 уточнете/ към Раздел I „Разходи за материални
„Бюджет―, е видно, че те касаят само ДМА или ДНА, т.е. по активи― и/или т. 10 „Друго /моля уточнете/― към
силата на Вашия отговор, разходът за описание на разликата Раздел II „Разходи за нематериални активи― и/или в
от посочения поне един дълготраен актив, на стойност поне т. 12 „Друго /моля уточнете/― към Раздел III „Разходи
700 лв., до крайната стойност на 25 000 евро, задължително за СМР―, а дейностите от Таблица 8 в 7 „План за
трябва да отговаря на изискването за Дълготраен материален изпълнение/Дейности по проекта―, които не е
и/или нематериален актив за да бъде описана в един от трите задължително да бъдат обвързани с конкретна
раздела - Раздел I „Разходи за материални активи―, Раздел II стойност. Съгласно ПРСР 2014-2020 г. за подмярка
„Разходи за нематериални активи― или Раздел III „Разходи за 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани"
методология за изчисляване на размера или процента
СМР―.
на подпомагане не се прилага, плащането се
В същото време на стр. 15-18 от Приложение №13 към извършва при точно изпълнение на бизнес плана,
определението
конкретизиращо
„точно
Условията за кандидатстване,
т. 7 „План за като
изпълнение/Дейности по проекта“ е записано, че изпълнение― е посочено в подточка 31 от точка 5.8
дейностите трябва да отговарят на описаните в Таблица 8 от към раздел 27 "Допълнителна информация" на
Приложение №3 към Условията за кандидатстване, като в Условията за кандидатстване.
поле „Стойност“ се посочва сума, която трябва да
съответства на общата стойност на разходите за нея в
бюджета. /стр. 18/.
В тази връзка при залагане напр. на дейност
„Придобиване
на
професионални
умения
и
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компетентности“, описание на начините на изпълнение, в
кой от подразделите на Раздел 5 ―Бюджет― да бъдат
заложени, при условие, че по своята същност обучението е
„Услуга―, а няма заложен подраздел „Разходи за услуги“.
Също така има предвидена и дейност „Създаване на
допълнителна заетост и нови работни места в
стопанството“ в кой от подразделите на Раздел 5 ―Бюджет―
да бъде заложена, при условие, че няма заложен подраздел
„Разходи за персонал“.
Няма как да бъдат описани и разходите за наем на
земеделска земя /Услуга/, разходите за материали
/препарати за РЗ, семена, фуражи и др., които биха могли да
бъдат включени в дейност „Отглеждане на насаждение от
………. „ или „Отглеждане 14 млечни крави― и т.н.
Предвид горе-изложеното, моля за Вашите разяснения,
относно мястото в раздел „Бюджет―, където да бъдат
описани
разходите
за:
„Персонал“,
„Услуги“,
„Материали“, които да са съпоставими с посочените данни
в т. 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта―, предвид
наличните подраздели в Раздел 5 ―Бюджет―, отнасящи се
само за ДМА или ДНА.
2.

В

Приложение

8

„Декларация

неприложими Въпрос 2: Нотариално заверено копие на диплома за
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документи― е записано, че се изисква „нотариално заверено
копие на диплома за завършено средно професионално
образование……….―, а в Условията за кандидатстване, т. 24
„Списък на документите, които се подават на етап
кандидатстване―, II Допълнителни документи /стр. 40/ е
записано само диплома – без да е посочено изискването за
нотариална заверка. Моля за Вашите разяснение дали се
изисква нотариална заверка на дипломата за завършено
средно професионално образование или не.
С Уважение,
Преслав Гайдарски
№ 37,
27.03.2018 г

Ангел Търпов angel_tarpov@abv.bg
Здравейте,
С каква дата могат да бъдат декларациите /приложения №4,
№ 8, №11 и №12/ при падаване на проектното предложение
в ИСУН ? :
1. с дата в деня на подаване на проектното предложение ?
или
2. с предходна дата /2, 5...n-дни/ ?
Благодаря предварително.
А.Търпов

завършено средно професионално образование,
придружена от свидетелство за професионална
квалификация или диплома за завършено висше
образование по образователно-квалификационна
степен
бакалавър
или
образователноквалификационна степен магистър се представя в
случаите на т. 12 от раздел 23. "Начин на подаване на
проектните предложения/концепциите за проектни
предложения" към Условията за кандидатстване. На
етап кандидатстване, изискуемият документ се
прилага сканиран, а кандидатът подписва с
електронния квалифициран електронен подпис, чрез
който се удостоверява достоверността на всички
приложени документи.
Кандидатът подписва описаните декларации на
датата, на която подава проектното предложение в
ИСУН.
Обстоятелствата, които се декларират в цитираните
приложения трябва да бъдат валидни към дата на
подаване на проектното предложение. Приложение
№ 11 се попълва съгласно утвърдените от министъра
на икономиката и енергетиката указания.
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№ 38,
28.03.2018 г

Нели Македонска neli.makedonska@abv.bg
Здравейте,
Във връзка с публикувана документация по Процедура чрез
подбор №BG06RDNP001-6.001 подмярка 6.1 „Стартова
помощ за млади земеделски стопанства―, моля за Вашите
разяснения по следните въпроси:

По отношение на така поставените от Вас въпроси
Ви информираме, че допустими за подпомагане са
кандидати, които към датата на подаване на
проектното
предложение
по
подмярка
6.1
задължително трябва да са регистрирани, като
1. Допустимо ли е кандидатстване по процедурата на млад земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999
земеделски стопанин, отглеждащ тученица?
г. за създаване и поддържане на регистър на
земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г. ) да
имат икономически размер на стопанството, измерен
в стандартен производствен обем (СПО) в границите
2. Ако е допустимо, то към кой код от таблицата за между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000
определяне на СПО спада тази култура?
евро включително. Таблицата за изчисляване на СПО
е публикувана като приложение към условията за
Благодаря предварително!
кандидатстване.
№ 39,
28.03.2018 г

Нели Македонска - Цветкова
Diana Georgieva jlijgog@gmail.com

В Условията за изпълнение към подмярка 6.1 няма
конкретно заложено ограничение по отношение
наемането/арендуването или закупуването земя,
Здравейте,
във връзка с увеличението на стопанството на одобрения върху която ще бъде извършено планираното
кандидат, има пречка земята на която ще се извърши увелечение от минимум 4000 евро СПО. Следва да се
увеличението да е закупена и/ или взета под наем от роднина спазват изискванията на т. 11.1.22 от раздел 2.
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на одобрения кандидат?
инж. Георгиева

№ 40,
28.03.2018 г

„Финансово изпълнение на проектите и плащане―,
съгласно която инвестициите в дълготрайни
материални и нематериални активи, посочени в
бизнес плана, не трябва да са придобити от
бенефициента
физическо
лице,
едноличният
собственик на капитала на бенефициента ЕООД или
собственикът на предприятието на бенефициента ЕТ
от своя съпруг и/или от роднини по права линия - без
ограничения, и/или от роднини по сватовство от
първа степен, както и/или от юридическо лице, чийто
мажоритарен дял от капитала се притежава от
кандидата ЕООД или ЕТ, кандидата физическо лице,
собственика на капитала на кандидата ЕООД или
собственика на предприятието на кандидата ЕТ и/или
са финансирани по ПРСР 2014 - 2020, ПРСР 2007 2013 и/или други програми за подпомагане с
национални средства и/или средства на ЕС.

Boris Petrov bata2018@abv.bg
Здравейте
По въпрос 1:
Регистриран съм като земеделски стопанин през текущата
година със 20 дка насаждения от череши в процес на преход Към датата на подаване на проектното предложение
от кандидата не се изисква да бъде предоставен
към биологично стопанство.
сключен договор за аренда/наем или документ за
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Въпросите ми във връзка с условията за кандидастване по собственост на земята, с която се планира
подмярка 6.1 са следните:
увеличение в размера на стопанството с минимум
4000 евро. Доказването на планирано увеличение на
- Необходимо ли е към момента на кандидастване да имам земеделското стопанство на етап кандидатстване
сключени договори за аренда или документи за собственост следва да бъде посочено в таблиците от бизнес
на земята, с която имам намерение да увелича размера на плана. Увеличението на икономическия размер на
земеделското стопанство спрямо първоначалния
стопанството с минимум 4000 евро.
такъв, трябва да бъде постигнато най-късно до
изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата за
проверка на неговото изпълнение. На етап
кандидатстване,
е
задължително
да
бъдат
представени
единствено
документите,
удостверяващи регистрирано правно основание за
ползване на наличната в стопанството земеделска
земя, с която се доказват изпълнение на критерия за
допустимост по т.1.2.3 от раздел 11.1 "Критерии за
допустимост на кандидатите".
- Във връзка с изискването за представяне на документ от
РИОСВ/МОСВ/БД Моля да поясните за какъв документ
става въпрос т. е има ли образец на този документ и дали е
необходимо да представя такъв документ при положение че
стопанството ми не попада в границите на защитени зони и
територии/при извършена справка в регистъра на
защитените зони в сайта на МОСВ/

Документът се издава от съответния компетентен
орган по околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД),
удостоверяващ съответствие с режимите на
защитените територии, въведени със Закона за
защитените територии, и/или режимите на
защитените зони, въведени със Закона за
биологичното разнообразие, за площите от
43

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-6.001 ПО ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ
ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6
"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
Също така каква информация трябва да съдържа този стопанството на кандидата, и за животновъдната
документ .
дейност, които попадат в тях или писмени
доказателства, че е направено искане за издаването
им от съответния орган и е задължителен за
Поздрави
представяне на етап кандидатстване.
В случай, че не е приложим за конкретно проектно
предложение, то се представя Приложение № 8:
Декларация за неприложими документи като
конкретния документ се прилага в случаите на
неприложими за кандидата документи от списъка
упоменат в раздел 24.
№ 41,
29.03.2018 г

Диляна Кацарова dilyana_katsarova@abv.bg
Здравейте, въпросът ми е:
Ще бъде ли отхвърлено проектното предложение или ще
бъдат преизчислени точките на проекта в случай, че в него е
отбелязано, че кандидатът има завършено образование в
областта на селското стопанство, прикачено копие от
дипломата му и са дадени 10 точки, но се окаже, че
придобитото образование не отговаря на критериите за
подбор?

Броят точки, които получава дадено проектно
предложение се преценява към датата на подаване на
проектното предложение на база Методика за оценка
на проектните предложения, съобразно приложените
към електронния формуляр за кандидатстване
документи, доказващи изпълненение на критериите
за получаване на предимство.
Следва да се има предвид, че окончателно решение
по оценка на проектните предложения се взима от
Оценителна комисия, която ще разполага с цялата
необходима информация.

Благодаря предварително!
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№ 42,
29.03.2018 г

Алекс Алекс ak28@abv.bg
Здравейте, във връзка с процедура МЛАД ФЕРМЕР прием
2018г. имам следният въпрос.
Лице завършило Национална професионална гимназия по
Горско стопанство - със специалност ГОРСКО И ЛОВНО
СТОПАНСТВО - "Професионална подготовка завършена с
придобиване на средно образование, трета степен на
професионална квалификация по професията техниклесовъд, ще получи ли при ТФО - 10 точки.
Благодаря предварително!
Александър Александров

Във връзка с поставеният въпрос относно признаване
на точки по критерий за подбор 1.1.1 от Раздел 22.1
„Критерии за подбор на проектни предложения― от
условията за кандидатстване, кандидатите получават
предимство в случай, че имат завършено средно или
висше образование в областта на селското
стопанство,
ветеринарната
медицина
и/или
икономическо
образование
със
земеделска
насоченост. За доказване на съответствие с
изискванията и при заявено предимство, на етап
кандидатстване се прилага задължително диплома за
завършено средно професионално образование,
придружена от свидетелство за професионална
квалификация или диплома за завършено висше
образование по образователно-квалификационна
степен
бакалавър
или
образователноквалификационна степен магистър в областите
посочени в т. 5.8, подточка 5 от раздел 27
―Допълнителната информация‖.
В допълнение, Ви информирам, че данните,
съдържащи се в запитването не са достатъчни, за да
се предостави категоричен отговор относно
получаването на приоритет. Следва да имате
предвид, че окончателно решение по оценка на
проектните предложения се взима от Оценителната
комисия, която ще разполага с цялата необходима
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№ 43,
30.03.2018 г

krum georgiev [mailto:krumgeorgiev2004@yahoo.com]
Здравейте,
Относно: Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по
подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски
стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия"
от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 - 2020 г.

информация.
Допустими за подпомагане по подмярка 6.1
"Стартова помощ за млади земеделски стопани" са
физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и
еднолични дружества с ограничена отговорност
(ЕООД), които са регистрирани по Търговския закон.
Към датата на подаване на проектното предложение
кандидатите трябва да са регистрирани като
земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999
г. за създаване и поддържане на регистър на
земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г. ).

Моля да ми отговорите:

Съгласно Условията за изпълнение, в срок до
Ако кандидатът е ЕТ и за да кандидатства се регистрира като изтичане на пет години от сключване на
земеделски производител, би ли трябвало да кандидатства с административния договор бенефициентът е длъжен
да поддържа актуална регистрация като земеделски
ЕТ?
стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за
От друга страна трябва ли да се осигурява и като ЕТ и като създаване и поддържане на регистър на земеделските
стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и се осигурява
ЗП?
по реда на Кодекса за социално осигуряване.
ЕТ е агромагазин!
Ако е ЕООД същото ли е?
Лек и успешен ден!
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№ 44,
31.03.2018 г

инж.Георгиев
krum georgiev krumgeorgiev2004@yahoo.com
Здравейте,
Относно: Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по
подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски
стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия"
от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 - 2020 г.
Моля да ми отговорите:
Пчелните семейства/комбинирани с плодове и зеленчуци/ и
оранжерийните цветя носят ли точки?
Лек и спокоен ден!
инж.Георгиев

№ 45,
01.04.2018 г

Владимир Георгиев kvg50@abv.bg
Здравейте,

Тежестта на критериите за подбор и методиката за
нейното изчисление са определени в раздел 22.2 от
„Методика за оценка на проектните предложения―
към Условията за кандидатстване и се преценяват
към датата на подаване на проектното предложение
съобразно приложените към него документи и
заявени данни. Във връзка с конкретно поставеният
въпрос, следва да имате предвид, че при изчисляване
на СПО по критериите за подбор към датата на
кандидатстване се включва само СПО, формиран от
животни в сектор „Животновъдство― и/или култури в
сектор „Плодове и зеленчуци― съгласно приложение
№ 7. Всички документи свързани с кандидатстване
по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади
земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на
стопанства и предприятия" от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020
г.
може
да
откриете
на
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a1
4af84e-17de-4b4e-ba1b-1c21e3219da0
и
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PR
SR.aspx.
Всички представени документи трябва да бъдат
издадени на името на кандидата физическо лице,
едноличен търговец или едноличено дружество с
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Относно: Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.001 по
подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски
стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия"
от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 - 2020 г.
Моля да ми отговорите:
Имам ЕТ и за да кандидатствам трябва да се регистрирам
като земеделски производител? Имам оранжерии с домати и
цветя, засаден праз, овощни градини и маслодайна роза! По
мярката трябва да кандидатствам с ЕТ, нали! Собствеността
на ЕТ ли трябва да бъде или на ЗП?
При ЕООД как е?
Поздрави!
Владимир Георгиев

№ 46,
01.04.2018 г

Buerger Haskovo buerger@abv.bg
Уважаеми Дами и Господа,

ограничена отговорност. Кандидтът - физическо
лице, едноличен търговец или едноличено дружество
с ограничена отговорност трябва да отговря на
критерии за допустимост посочени в Условията за
кандидатстване. Всички документи свързани с
кандидатстване по подмярка 6.1 "Стартова помощ за
млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на
стопанства и предприятия" от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020
г.
може
да
откриете
на
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a1
4af84e-17de-4b4e-ba1b-1c21e3219da0
и
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PR
SR.aspx. Национална служба за съвети в земеделието
предоставя безвъзмездни консултантски услуги на
регистрирани земеделски стопани, които ще
кандидатстват по подмярка 6.1"Стартова помощ за
млади земеделски стопани" от ПРСР 2014-2020 г.

Въпрос 1:
Проектът използва финансови инструменти:
ДА/НЕ
Отговор: В утвърдените указания за попълване на
електронния формуляр за кандидатстване полето
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моля за отговор и/или указания за следните питания:
1.Моля дайте указания за попълването на следните полета
при бенефициент Земеделски стопанин-Физическо лице:
Раздел: Основни данни и Данни на кандидата
- Проектът използва финансови инструменти: ДА/НЕ
- Проектът включва подкрепа от Инициатива за младежка
заетост: ДА/НЕ
- Проектът подлежи на режим на минимални помощи:
ДА/НЕ
- Проектът включва публично-частно партньорство: ДА/НЕ
- ЕИК/БУЛСТАТ/Булстат за свободна професия(ЕГН) кое се
посочва при номер с 10 цифри, т.е. при ЕГН
- Тип на организацията

„Финансови инструменти― е неприложимо за
отворената
процедура
чрез
подбор
№
BG06RDNP001-6.001, поради което се избира
отговор "НЕ"
Проектът включва подкрепа от Инициатива за
младежка заетост: ДА/НЕ
Отговор: Предвид целите на подмярка 6.1, отговор
тук е "НЕ"
Проектът подлежи на режим на минимални
помощи: ДА/НЕ
Отговор: В това поле се избора на отговор "НЕ"
Проектът
включва
публично-частно
партньорство: ДА/НЕ
Отговор: Съгласно утвърдените указания за
попълване
на
електронния
формуляр
за
кандидатстване, раздел "3. Данни за партньори" е
неприложим за отворената процедура чрез подбор по
подмярка 6.1"Стартова помощ за млади земеделски
стопани", поради което в това поле се избира отговор
"НЕ"
ЕИК/БУЛСТАТ/Булстат
за
свободна
професия(ЕГН) кое се посочва при номер с 10
цифри, т.е. при ЕГН
Отговор: В раздел 2 "Данни за кандидата" от
електронния формуляр от падащото меню трябва да
изберете Булстат за свободни професии (ЕГН), за да
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BG06RDNP001-6.001 ПО ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ
ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6
"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
въведете ЕГН.
Тип на организацията
Отговор: В полето "Тип на организацията" от раздел
2 "Данни за кандидата" от електронния формуляр от
падащо меню се визуализират възможности за
избор, от които в случай, че кандидатът е физически
лице се избира "друго", след което в поле "Вид на
организацирята" се маркира "физически лице"
отново от падащо меню. В случай, че кандидатът е
ЕТ или ЕООД, в поле "Тип на организацията" се
избира "компания", а в поле "Вид на организацирята"
се идентифицира правната му форма чрез избор от
падащото меню на Едноличен търговец ЕТ или
Еднолично дружество с ограничена възможност
ЕООД;
2. Как се променя вече входирано в ИСУН 2020 проектно
предложение, което е получило входящ регистрационен По въпрос 2:
Възможност от извършване на корекция на вече
номер?
подадено проектно предложение, съгласно раздел
21.2 "Оценка на административно съответствие и
допустимост" се допуска поправянето му, но
единствено когато се касае за очевидна грешка.
Кандидатът подава искане на хартиен носител до РА,
а поправката в проектното предложение се извършва
от съответната оценителна комисия до приключване
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ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
на работата ѝ.
За да бъде извършена корекция от Вас по време на
отворената процедура за прием чрез подбор, трябва
да подадете ново проектно предложение, като на
оценка подлежи единствено последното подадено по
време проектно предложение. С подаване на всяко
следващо проектно предложение в срока на обявения
прием, предходно подаденото проектно предложение
по същата процедура се счита за оттеглено (т. 13 от
раздел
21.2
"Оценка
на
административно
съответствие и допустимост" от Условията за
кандидатсвтане).
3. При попълване на Таблица 7 от Бизнес плана, как се чеква
точка 9 при преминаване на цялото стопанство към По въпрос 3:
При попълване на Таблица 7 от Приложение № 3 към
биологично, само 9.2 или 9 и 9.2?
Условията за кандидатстване следва да отблежите
избор на съответната специфична цел и резултат,
които ще бъдат постигнати след извършване на
дейносите, свързани с развитието стопанството.

4. В публикуваните отговори на въпроси към 29.03.2018, при
отговора на въпрос 23 от 22.03.2018 Вие Даване следните По въпрос 4:
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ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6
"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
указания:
"На съответния ред „Други (моля уточнете)― кандидатът
следва да запише сумата до разликата до общия размер на
безвъзмездната финансова помощ за земеделското
стопанство, като впише текст „Разлика до общия размер на
БФП― или друго сходно пояснение".
моето питане е: следният текст: "Разходи свързани с
изпълнението на проекта" дали попада в смисъла на "друго
сходно пояснение"?
Веселин Цветков
Управител

Информацията в раздел 5 "Бюджет" трябва да
съответства на общия размер на финансовото
подпомагане по проектното предложение, която се
предоставя по ред на Условията за кандидатстването
с проектни предложения по процедура чрез подбор
№ BG06RDNP001-6.001. На основание на чл. 5, ал. 4
от ПМС № 162 от 05.07.2016 год. са предоставени
разяснения по отношение на начина на попълване на
раздел 5 "Бюджет" от електронния формуляр за
кандидатстване. Същите са съобщени на кандидатите
по реда на чл. 36, ал. 6 от ЗУСЕСИФ, като са
публикувани на електронната страница на
Управляващия орган на ПРСР и на страницата на
ИСУН към отворената процедура чрез подбор и са
задължителни за всички кандидати.

Бюргер Експорт-Импорт ООД
№ 47,
01.04.2018 г

6300 Хасково, Сан Стефано 10
Petar Petrov mailto:ppetrov_19@abv.bg

Допустими за подпомагане по подмярка 6.1
"Стартова помощ за млади земеделски стопани" са
физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и
Здравейе!
еднолични дружества с ограничена отговорност
Млад (27 г.) човек от моето семейство би желал да (ЕООД), които са регистрирани по Търговския закон.
кандидатства с проект за финансиране по мярка 6.4 (къща за Към датата на подаване на проектното предложение
гости, която да изгради на наследствен имот) или по мярка кандидатите трябва да са регистрирани като
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BG06RDNP001-6.001 ПО ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ
ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6
"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
6.1 (помощ за млади земезелски стопани).

земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999
г. за създаване и поддържане на регистър на
земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г. ), да
Кога и къде може да подаде проекта за кандидатстване?
имат икономически размер на стопанството, измерен
Може ли да получи от Вас компетентна методическа помощ в стандартен производствен обем (СПО) в границите
между левовата равностойност на 8000 евро и 16 000
и указаня относно изготвянето на дадения проект?
евро включително и да са на възраст от 18
навършени до 40 навършени години (включително)
към датата на подаване на проектното предложение.
Всички документи свързани с кандидатстване по
В очакване на отговор: Петър Петров
подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски
стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и
предприятия" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020 г. може да откриете на
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/a1
4af84e-17de-4b4e-ba1b-1c21e3219da0
и
http://www.mzh.government.bg/MZH/bg/ShortLinks/PR
SR.aspx. В допълнение, Ви информираме, че
Национална служба за съвети в земеделието
предоставя безвъзмездни консултантски услуги на
регистрирани земеделски стопани, които ще
кандидатстват по подмярка 6.1"Стартова помощ за
млади земеделски стопани" от ПРСР 2014-2020 г.
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"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
№ 48,
02.04.2018 г

Zori Georgieva zorislava80@abv.bg
Здравейте,
във връзка с кандидатстване по Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за
Въпрос 1:
млади земеделски стопани"
В Условията за кандидатстване по процедура чрез
в публикуваните до момента въпроси и Вашите разяснения подбор на проектни предложения по подмярка 6.1
"Стартова помощ за млади земеделски стопани"
по тях възникнаха няколко въпроса и кунстатации!
изрично е посочено, че електронният формуляр за
I. По отношение на подписването на проектното кандидатстване се подписва с КЕП на кандидата. Не
предложение с КЕП неколкократно отговаряте по следния е допустимо да бъде подписан с КЕП на
начин "Съгласно раздел 23. "Начин на подаване на упълномощено лице, което да се удостовери с
проектните
предложения/концепциите
за
проектни изрично нотариално пълномощно.
предложения", точка 3 формуляра за кандидатстване се
счита за валидно подаден, когато е подписан с КЕП издаден
на името на кандидата."
Сега цитирам въпросния раздел 23 т.3 от Условията за
кандидатстване:
"3. С квалифициран електронен подпис, наричан по-нататък
„КЕП―, кандидатът подписва единствено електронния
формуляр, което удостоверява достоверността на всички
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ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
приложени документи. "
Никъде не е точно упоменато КЕП да е издаден на името на
кандидата, също така не става ясно дали е недопустимо или
допустимо да бъде подписано проектното предложение с
КЕП от упълномощено лице? След като във всички
държавни институции е допустимо документи да бъдат
подавани и подписвани от адвокат с негов КЕП и това се
счита за удостоверяване достоверността на всички
приложени документи, следва ли да се счита, че ако
проектното предложение е подписано с КЕП на
упълномощен адвокат, то е подадено коректно?
За сравнение в Условията за кандидатстване по по подмярка
4.2.
„Инвестиции
в
преработка/маркетинг
на
селскостопански продукти― ясно и точно е описано:
"2. С квалифициран електронен подпис, наричан по-нататък
„КЕП―, лице с право да представлява кандидата подписва
единствено електронния формуляр, което удостоверява
достоверността
на
всички
приложени
документи.
Кандидатът подписва формуляра с валиден КЕП към датата
на кандидатстване с титуляр и автор - физическото лице,
което е законен представител на кандидата или КЕП с
титуляр юридическото лице-кандидат, като автор на подписа
в този случай следва да е законен представител на
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предприятието-кандидат.Когато кандидатът се представлява
от няколко лица заедно, формулярът се подписва от всяко от
тях с КЕП. Когато проектното предложение се подава от
упълномощено лице, се прилага изрично нотариално
заверено пълномощно и формулярът се подписва с КЕП на
упълномощеното лице."
Считам, че е некоректно да тълкувате едностранно
заложеното в Условията за кандидатстване по подмярка 6.1
"Стартова помощ за млади земеделски стопани" след като е
допусната непълнотаи неяснота в конкретизирането на
изискванията по отношение на подписването с КЕП.
II. От друга страна се оказва, че подписи издадени от фирма
B-Trust през 2018 година не се поддържат и съответно не
подписват с програма Combo lite, което означава, че е
допуснато ограничение и лицата притежаващи нови подписи
от фирма B-Trust не могат да подпишат и подадат своето
проектно предложение! Моля компетенните лица да
отстранят този проблем и да бъде премахнато ограничението
подписи B-Trust да подписват единствено с Combo lite,
защото се получава дискриминация, а служителите
издаващи подписите B-Trust не предупреждават за това, че
не работят вече с приложението Combo lite! След като се
свързах с екипа за поддръжка на подписа ми и обяснение от
моя страна за проблема с подписа ме информираха, че

Въпрос 2:
При възникнали технически въпроси свързани с
техническото функциониране на ИСУН можете да
отправяте
запитвания
на
e-mail:
support2020@government.bg.
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новите подписи издавани от фирма B-Trust не работят с
Combo lite
III. Непълнота има и в Указанията за попълване на
формуляра - по отношение на бюджета! Никъде не е
описано, че е необходимо в раздел Бюджет да бъдат описани
планираните разходи до пълният размер на БФП!
Съгласно Указанията за попълване - е описано " При
попълване на бюджетните пера следва да се има предвид
приложимия режим за конкретното проектно предложение
съгласно раздел 14 от насоките за кандидатстване.", а в
Раздел 14 от Насоките за кандидатстване пише следното:
"Финансовата помощ представляваща второ плащане се
предоставя само при точно изпълнение на бизнес плана и
осъществена инвестиция в дълготрайни материални и/или
нематериални активи с единична цена не по-малка от 700
лева."
От така написаното в Условията за кандидатстване и
Указанията за попълване не става ясно, че за да бъде точно и
коректно попълнен бюджета е необходимо всички описани
разходи да бъдат на стойност левовата равностойност на 25
000 евро, нито пък, че е необходимо раликата да бъде
описана в "ДРУГО"

Въпрос 3:
На основание на чл. 5, ал. 4 от ПМС № 162 от
05.07.2016 год. са предоставени разяснения по
отношение на начина на попълване на раздел 5
"Бюджет"
от
електронния
формуляр
за
кандидатстване. Същите са съобщени на кандидатите
по реда на чл. 36, ал. 6 от ЗУСЕСИФ, като са
публикувани на електронната страница на
Управляващия орган на ПРСР и на страницата на
ИСУН към отворената процедура чрез подбор.
По отношение на това дали има възможност от
извършване на корекция на вече подадено проектно
предложение, съгласно раздел 21.2 "Оценка на
административно съответствие и допустимост" се
допуска поправянето му, но единствено когато се
касае за очевидна грешка. Кандидатът подава искане
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Възможно ли е да бъде коригирано вече подадено проектно
предложение, в което е описан единствено задължителният
разход от минимум 700 лв за ДМА, така че да бъде добавена
разликата в поле "Друго"? И моля допълнете Указанията
раздел Бюджет, така че да бъде ясно за всички кандидати,
след като масово се допуска тази грешка, а тълкуването е
известно само на Вас!

№ 49,
02.04.2018 г

на хартиен носител до РА, а поправката в проектното
предложение се извършва от съответната оценителна
комисия до приключване на работата ѝ.
За да бъде извършена корекция от Вас по време на
отворената процедура за прием чрез подбор, трябва
да подадете ново проектно предложение, като на
оценка подлежи единствено последното подадено по
време проектно предложение. С подаване на всяко
следващо проектно предложение в срока на обявения
прием, предходно подаденото проектно предложение
по същата процедура се счита за оттеглено (т. 13 от
раздел
21.2
"Оценка
на
административно
съответствие и допустимост" от Условията за
кандидатсвтане)

Emilia Yordanova emjordanova@abv.bg
Здравейте,
Във връзка с кандидатстване по Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за
млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на
стопанства и предприятия" от ПРСР 2014 - 2020 г., имам

Информацията в раздел 5 "Бюджет" трябва да
съответства на общия размер на финансовото
подпомагане по проектното предложение, която се
предоставя по ред на Условията за кандидатстването
с проектни предложения по процедура чрез подбор
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следния важен въпрос:
В проектното предложение – електронен формуляр на
ИСУН в част Бюджет е изложено, че се попълва бюджетната
част в лева, като задължително се включва инвестиция в
дълготрайни материални и/или нематериални активи с
единична цена не по-малка от 700 лева, съгласно т.14 от
Условията за кандидатстване. В допълнение на това в
Приложение 13 Указания за попълване в т. Бюджет е
описано – „ Кандидатът следва да опише броя и вида на
закупуваните дълготрайни материални и/или нематериални
активи , кв.м за строително-монтажни дейности,
марка/модел и т.н. от 3-то ниво в описателната част на
отделните бюджетни редове от това ниво‖ .
Важно е да уточня, че в т. 9 от Условията за кандидатстване
е описано: „4.Изплащането на помощта се извършва на два
етапа:
4. 1. първо плащане в размер на левовата равностойност на
12 500 евро – в срок до два месеца след сключване на
административния договор;
4. 2. второ плащане в размер на левовата равностойност до
12 500 евро - когато след извършена проверка
Разплащателна агенция (РА) установи точното изпълнение

№ BG06RDNP001-6.001. На основание на чл. 5, ал. 4
от ПМС № 162 от 05.07.2016 год. са предоставени
разяснения по отношение на начина на попълване на
раздел 5 "Бюджет" от електронния формуляр за
кандидатстване. Същите са съобщени на кандидатите
по реда на чл. 36, ал. 6 от ЗУСЕСИФ, като са
публикувани на електронната страница на
Управляващия орган на ПРСР и на страницата на
ИСУН към отворената процедура чрез подбор и са
задължителни за всички кандидати.
Възможност от извършване на корекция на вече
подадено проектно предложение, съгласно раздел
21.2 "Оценка на административно съответствие и
допустимост" се допуска поправянето му, но
единствено когато се касае за очевидна грешка.
Кандидатът подава искане на хартиен носител до РА,
а поправката в проектното предложение се извършва
от съответната оценителна комисия до приключване
на работата ѝ.
За да бъде извършена корекция от Вас по време на
отворената процедура за прием чрез подбор, трябва
да подадете ново проектно предложение, като на
оценка подлежи единствено последното подадено по
време проектно предложение. С подаване на всяко
следващо проектно предложение в срока на обявения
прием, предходно подаденото проектно предложение
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на бизнес плана.‖ и не е записано условие, че кандидатът по същата процедура се счита за оттеглено (т. 13 от
трябва да заявява цялата сума от безвъзмездната финансова раздел
21.2
"Оценка
на
административно
помощ в проектната документация.
съответствие и допустимост" от Условията за
кандидатсвтане).
В никой от документите за информация и/или попълване,
както и в Условията за кандидатстване не е описано, че е
необходимо да се въведе в таблица Бюджет - ред „Други
(моля уточнете)― и да бъде описана сумата до разликата до
общия размер на безвъзмездната финансова помощ за
земеделското стопанство с текст „Разлика до общия размер
на БФП― - както се разбира от Въпроси и отговори.
В случая, при подадено от мен проектно предложение с
включен разход по бюджет – материален актив на стойност
минимум 700 лв., както е записано по Условия на
кандидатстване, който към датата на кандидатстване съм
изпълнила, след като проектното ми предложение е
подадено възможно ли ще бъде да се направи корекция и да
се въведе останалата част от бюджета - „Разлика до общия
размер на БФП―?

Очаквам становище
С уважение: Е. Йорданова
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Публикувано на 13.04.2018 г.
№ 50,
04.04.2018 г.

Недко Желязков gradev_@abv.bg
Здравейте,
Земеделски производител съм и се подготвям да
кандидатствам по втория прием по подмярка 6.1 от
ПРСР 2014 - 2020.
В моя случай след определен етап от изпълнението на
бизнес плана, ще е необходимо да наема на трудов
договор работник, но в стопанството работата и
съответно необходимостта от работна ръка през
годината е от април до октомври - 7 месеца.
В документите за кандидатстване е написано:
Среден списъчен брой на персонала, нает в
стопанството, изчислен за период от една година спрямо
месеца, предхождаш подаването на искане за второ
плащане.
В
конкретния
случай
при
изчисляване
на
средносписъчния брой на наетия персонал в
стопанството за една година получавам следното:
7 месеца х 1 човек /12 месеца = 0.58, което се закръгля
до 1 бр.
Въпросът ми е принципно дали са коректни
изчисленията и при това положение мога ли при

Условието за създаване на едно работно място ще се считат
за изпълнено, когато при изчисляване на средносписъчния
брой на наетия персонал в стопанството за една година
съгласно Методика за изчисляване на списъчния и средния
списъчен брой на персонала, утвърдена от НСИ със Заповед
№ РД-07-21 от 31.01.2007 г. на председателя на НСИ е ≥ 1.
След отправено изрично запитване до Председателя на НСИ,
по чиято заповед е утвърдена "Методика за изчисляване на
списъчния и средния списъчен брой на персонала" и
получения от тях отговор е уточнено, че информацията за
списъчния и средния списъчен брой на персонала се
използва от НСИ единствено за статистически цели и по
тази причина при получаване на дробно число то се
закръглява математически. Отбелязано е също, че с оглед
точността при оценка на спазването на критериите за подбор,
по които проектът е бил оценен и получил предимство за
финансиране пред други кандидати, е допустимо
информацията за средния списъчен брой на персонала да се
ползва като дробно число и това не противоречи на
Методиката.
Конкретния отговор на този въпрос е: Ако в бизнес плана е
заложено разкриване на едно работно място и проектът на
кандидата е бил оценен по този критерий, то целта
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кандидатстване да отбележа, че ще създам нови работни "създаване на 1 работно място" няма да бъде изпълнена и
места и заетост и ще получа ли точки за това?
критерият за подбор няма да бъде оценен като спазен, тъй
Благодаря!
като 0,58 < 1,00.
№ 51,
06.04.2018 г.

Galina Daskalova gpdaskalova@gmail.com
Здравейте,
във връзка със стартиралия прием по подмярка 6.1. от
ПРСР поставям следния въпрос: в раздел 24 на
условията за кандидатстване - списък с документи,
които се прилагат при кандидатстване в т.7 е посочен
опис на животните, заверен от официален ветеринарен
лекар, които не подлежат на регистрация в ИИС, но на
сайта на БАБХ в списъка на утвърдени образци на
документи, които те издават такъв документ не
съществува. Има образец на декларация, която
собственика попълва и подава към официалния
ветеринарен лекар и към лекарят, обслужващ фермата.
Декларацията се подписва единствено от собственика на
животните в животновъдния обект.
Въпросът ми е: Декларация попълнена и подписана от
собственика на животните ли ще се приема като
представен валиден документ по т.7 от списъка или ще
се изготви образец, който да се заверява от официален
ветеринарен лекар?

Съгласно утвърдените процедури, както Вие цитирате се
изисква
документ:
„Разпечатка
от
интегрираната
информационна система (ИИС) по реда на Наредба № 6 от
8.10. 2013 г. за изискванията към средствата за официална
идентификация на животните и използването им, условията,
реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и
използване
на
информацията
в
Интегрираната
информационна система
на Българската агенция по
безопасност на храните (ДВ, бр. 90 от 2013 г.) за наличните в
обекта животни, подписана от официалния ветеринарен
лекар, контролиращ животновъдния обект, не по-рано от
един месец преди датата на подаване на проектното
предложение (в случай, че кандидатът отглежда видове
животни, които трябва да се регистрират в ИИС) или Опис
на животните, заверен от официален ветеринарен лекар не
по-рано от един месец преди датата на подаване на
проектното предложение (в случай че кандидатът отглежда
видове животни, които не трябва да се регистрират в ИИС)―
По отношение на изискуемите документи посочвни по - горе
и техният образец, може да се обръщате към БАБХ

Галина Даскалова
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№ 52,
07.04.2018 г.

Владимир Георгиев kvg50@abv.bg
Здравейте,
Относно:
Процедура
чрез
подбор
№
BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ
за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на
стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Моля да ми отговорите:
1.Имам ЕТ и за да кандидатствам трябва да се
регистрирам като земеделски производител? Мога ли да
кандидатствам като ЗП или като ЕТ? При това
положение трябва да се осигурявам и като ЕТ и отделно
като ЗП? Ако кандидатствам като ЕТ всички документи
трябва ли да бъдат на ЕТ или могат да са на ЗП, което е
едно и също лице?

Въпрос1: Допустими за подпомагане по подмярка 6.1
"Стартова помощ за млади земеделски стопани" са
физически лица, еднолични търговци (ЕТ) и еднолични
дружества с ограничена отговорност (ЕООД), които са
регистрирани по Търговския закон. Към датата на подаване
на проектното предложение кандидатите трябва да са
регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба
№ 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на
земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г. ).
Кандидтът - физическо лице, едноличен търговец или
еднолично дружество с ограничена отговорност трябва да
отговаря на критерии за допустимост посочени в Условията
за кандидатстване.
Съгласно Условията за изпълнение, в срок до изтичане на
пет години от сключване на административния договор
бенефициентът е длъжен да поддържа актуална регистрация
като земеделски стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г.
за създаване и поддържане на регистър на земеделските
стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и да се осигурява по
реда на Кодекса за социално осигуряване.
Всички представени документи трябва да бъдат издадени на
името на кандидата - физическо лице, ЕТ или ЕООД.

2.Ако планираме биологично производство което е Въпрос 2: За получаване на точки по критерий за подбор
1.1.3 от раздел 22.1 по отношение на планираното
извън извън приложение 7, ще получим ли 6 точки? ??
увеличение на стопанството, в него трябва да се отглеждат
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Поздрави!
Владимир Георгиев

№ 53,
10.04.2018 г

култури и/или животни, които са в процес на преход към
биологично производство или са преминали към биологично
производство по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 на
Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното
производство и етикетирането на биологични продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ L 189, от 20 юли
2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007). Приложение № 7 към
Условията за кандидатстване се отнася за критерий за
подбор 1.1.2 от раздел 22.1.В този смисъл, в случай че
планирате нарастване на земеделското стопанство с видове
култури и/или животни, попадащи в обхвата на Регламент
(ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно
биологичното производство и етикетирането на биологични
продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ L 189,
от 20 юли 2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007), и на етап
кандидатстване сте заявили приоритет по критерия за
подбор, то проектът следва да получи 6 бр. точки.

Galya Menova zugleva@abv.bg
Здравейте,
Бих искала да задам няколко въпроса относно процедура
№ BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова
помощ за млади земеделски стопани":
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ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ

1. В списъка с документи, които се подават на етап
кандидатстване в т.3 към документите за собственост на
земеделска земя, има изискване да се представят и скици
на имотите. Не е уточнено обаче, дали тези скици трябва
да са актуални към датата на подаване на проектното
предложение. Моля за уточнение от ваша страна, тъй
като правното основание за предоставяне на услугата
презаверка на скица или схема отпадна, съгласно
Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. (обн. ДВ. бр. 4 от
2017 г.) за съдържанието, създаването и поддържането
на кадастралната карта и кадастралните регистри.

Въпрос 1: Скиците следва да бъдат актуални към датата на
подаване на проектното предложение, като издадените от
Агенция по геодезия, картография и кадастър скици/схеми
(независимо от датата на издаването им) са валидни до
настъпване на изменение в данните за имота, за който е
издадена скицата/схемата.
Издадените скици по реда на чл. 3 от НАРЕДБА № 49 от
05.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената
собственост са със срок на валидност 6 месеца. Скицата
може да се презаверява от ОСЗ при липса на изменения в
данните за имота.

2. В списъка с документи, които се подават на етап Въпрос 2: Документите по т 5 служат за изчесляване на
кандидатстване е посочено че се предоставят - т.4 общият начален икономически размер на земеделскити
„Документи, удостоверяващи право на ползване с стопанство от раздел 11, т. 1.2.3
регистрирано правно основание, извън представените по
т. 5―. Моля да дадете пояснение какви могат да бъдат
тези документи и дали разпечатка от ИСАК се приема за
такъв документ. Ако се приема, необходимо ли е да бъде
заверена от съответната Общинска служба?
3. В списъка с документи, които се подават на етап
кандидатстване е посочено че се предоставя – т.9
„Мотивираната писмена обосновка, придружена с
доказателства за причините за разликата в заявената по

Въпрос 3: Да, в случай че кандидатът има подадено
заявление по схемите за директни плащания и има разлика в
заявените площи по схемите над 3 на сто то следва да
представи мотивираната писмена обосновка. Следва да
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схемите и мерките за директни плащания площ имате предвид, че окончателно решение по оценка на
(последно заявената за подпомагане по тези схеми и проектните предложения се взима от Оценителната комисия,
мерки) и площта, заявена по подмярката по тази наредба която ще разполага с цялата необходима информация.
(само в случай че кандидатът има подадено заявление по
схемите за директни плащания и има разлика в
заявените площи по схемите над 3 на сто);―. В тази
връзка ви молим за становище относно разминаването
на площи в животновъдно стопанство, което притежава
220 дка ниви, които ще бъдат заявени по схемите и
мерките за директни плащания площ, но не се вписвани
в анкетните формуляри, защото не са със статут по
скици „ливади―, а се водят „ниви―. Тези площи ще
бъдат заложени в бизнес плана, но няма да фигурират в
анкетните формуляри на земеделския производител, тъй
като немогат да се впишат и като угари, защото се
ползват за паша на животните. В този случай има ли
нужда от представяне на писмена обосновка, защо
площите не фигурират в анкетния формуляр за
земеделски производител?
4. В т. 28. „Приложения към Условията за Въпрос 4: Формулярът за кандидатсвтане е електронен и се
кандидатстване― са изброени всички приложения, но в попълва в ИСУН 2020, като се подписва с квалифициран
пакета „Документи за попълване към условия за електронен подпис
кандидатстване_след_27_03_2018― липсва Формуляра за
кандидатстване (Приложение № 9). Означава ли това, че
Формуляра може да се ползва като приложение само в
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№ 54,
10.04.2018 г

ИСУН 2020?
Благодаря предварително!
Office office@naas.government.bg
1.
Информацията в Точка 7 „План за изпълнение на
дейностите по проекта― от Формуляра за кандидатстване
в ИСУН 2020 и информацията предоставена в Таблица
№ 8 от бизнес плана „Описание на планираните
инвестиции и дейности, които ще бъдат извършени в
рамките на периода за проверка изпълнението на бизнес
плана― трябва да съответстват. В т.7 на формуляра за
кандидатстване в ИСУН 2020 се изисква месец на
стартиране на съответната дейност, а в бизнес плана е
записано да се посочи индикативна година на
извършване на дейността / инвестицията. При това
положение, дали посочените в точка 7 месеци за
стартиране на дейностите също са индикативни, особено
при положение, че кандидатът не може да бъде сигурен
кога ще му бъде одобрен проект и кога ще бъде сключен
административния договор.
Правилно ли е в точка 7 на Формуляра за
кандидатстване месеците за стартиране на съответната
дейност да се броят от очаквания месец на сключване на
договора, а не от датата на подаване на проектното
предложение

Въпрос 1: Извършването на оценка на подадените проектни
предложения по отворената процедура чрез подбор в ИСУН
2020 се извършва при спазване на реда, определен в ЗПЗП,
ЗУСЕСИФ, ПМС № 162/2016 г. и приложимото европейско
законодателство, където са регламентирани и съответните
срокове.
Съгласно разписаните процедури в бизнес плана се посочват
планираните инвестиции/дейности в стопанството в периода
на изпълнение на бизнес плана. Независимо от заложените
индикативни години за изпълнение на планираните
инвестиции/дейности
на
земеделското
стопанство,
изпълнението на поне една от тях трябва да започне до девет
месеца,
считано
от
датата
на
сключване
на
административния договор.
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2.
Валидирани дипломи за средно образование
„Работник в селското стопанство― (удостоверения за
валидиране на професионална компетентност) ще се
признават ли за завършено средно образования в
областта на селското стопанство и съответно дали
младите фермери с такива дипломи ще отговарят на
критерия за подбор „Проекти, подадени от кандидати,
които имат завършено средно или висше образование в
областта на селското стопанство, ветеринарната
медицина и/или икономическо образование със
земеделска насоченост― и дали ще получат 10т. по този
критерии?

Въпрос 2: Данните, съдържащи се в запитването не са
достатъчни, за да се предостави категоричен отговор
относно получаването на приоритет. Следва да имате
предвид, че окончателно решение по оценка на проектните
предложения се взима от Оценителната комисия, която ще
разполага с цялата необходима информация.
От страна на МЗХГ е изготвено запитване до МОН по
компетентност.

3.
В Условията за изпълнение на одобрените
проекти е записано, че бенефициентите трябва да се
осигуряват по реда на Кодекса за социалното
осигуряване (КСО). Това не дава яснота за възможността
поради изменящите се сезонни условия на производство
(напр. растениевъдна дейност) бенефициентите да се
осигуряват само през периодите, в които извършват
дейност в стопанството. Въпросът е може ли
бенефициентите по подмярка 6.1 да прекъсват
социалните си осигуровки през периодите, в които не
извършват дейности в стопанствата си?

Въпрос 3: Съгласно Условията за изпълнение, в срок до
изтичане на пет години от сключване на административния
договор бенефициентът е длъжен да поддържа актуална
регистрация като земеделски стопанин по реда на Наредба №
3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на
земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и се
осигурява по реда на Кодекса за социално осигуряване.
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4.
Има ли разликата между „диплома за средно
специално образование‖ и „диплома за професионално
образование‖ и дали задължително се изисква
допълнително
„свидетелство
за
професионална
квалификация‖, и как се процедира, ако техникумът
издал дипломата, вече не съществува и съответно не
може да се издаде свидетелство за професионална
квалификация или към момента на издаване на
дипломата, не е било задължително да се издава и
свидетелство за професионална квалификация и сега
техникумът/училището откажат да издадат това
свидетелство?

Въпрос 4: Следва да имате предвид, че окончателно решение
по оценка на проектните предложения се взима от
Оценителната комисия, която ще разполага с цялата
необходима информация. От страна на МЗХГ е изготвено
запитване до МОН по компетентност.

5.
При проверка на изискването по подточка 1.5.2.
на т. 11.1 Критерии за допустимост на Условията за
кандидатстване да не са изтекли повече от 24 месеца от
арендните договори коя дата се взема в предвид –
датата, на която е сключен договора или, ако договорът
е сключен за стопански години, 1 октомври на
съответната стопанска година, в която е сключен?

Въпрос 5: При проверка на изискването по подточка 1.5.2. на
т. 11.1 от „Критерии за допустимост― в Условията за
кандидатстване по отношение на арендните договори и
цитирания от Вас срок, следва да се има предвид, че в случай
на конкретно упеменаване, че договорът влиза в сила с
конкретна дата, то следва да се има предвид влизането в сила
от тази дата.

6.
Съгласно раздел 11.1 Критериите за допустимост Въпрос 6: Съгласно разписаните в раздел 13.1 „Дейности,
на кандидатите е записано в т. 1. 4 "Когато допустими за финансиране― от Условията за кандидатстване,
икономическият размер на стопанството по т. 1. 2. 3 през Разплащателна агенция има право в описаните от вас
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текущата спрямо кандидатстването стопанска година се
доказва със съществуващи овощни видове, лозя,
многогодишни етеричномаслени култури (в т.ч.
маслодайна роза, лавандула и мента), маточници и
разсадници за трайни насаждения и декоративни
култури, минималният брой на растенията на декар не
трябва да е под минималния праг на гъстота, съгласно
приложение № 1.

ситуации да изиска от кандидата допълнително да представи
становище от дипломиран агроном, удостоверяващо
съответствието на посочената в бизнес плана информация с
обичайните агротехнически практики, съобразени с вида на
културите, спецификите на съответната климатична или
почвена област, както и с схема на засаждане/засяване.
Кандидатът трябва да представи и копие на дипломата за
завършено висше образование на агронома. Следва да имате
предвид, че окончателно решение по оценка на проектните
В същото време има трайни насаждения (сливи, череши предложения се взима от Оценителната комисия, която ще
и др.) в много добро състояние, които са създадени разполага с цялата необходима информация
съгласно съществуващи и научно утвърдени за този
период технологии (например междуредови разстояния
5/6 м), които са под минималния праг на гъстота,
съгласно приложение № 1.
Задължителен ли е минималния брой растения на декар
съгласно Приложение №1 за трайните насаждения и
автоматично ли ще бъде отхвърляно такова проектно
предложение или ще бъде дадена възможност да се
обясни и да се приеме становище от дипломиран
агроном? Ако не се приеме становище от дипломиран
агроном ще се преизчисляват на по-малка площ в дка и
съответно ще образуват по-малко СПО при изчисляване
на точките по критериите за оценка ?
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7.
Кандидатът отглежда животни /млечни крави/.
Той е собственик на животновъдната сграда и
животновъдния обект, който е регистриран по чл.137 от
ЗВМД. В същия животновъден обект освен неговите
животни местодомуват и животни на друг собственик.
Този стопанин допустим ли е по подмярка 6.1 т.е. в
конкретния случай ще се тълкува ли стопанството на
кандидата като съсобствено стопанството?

Въпрос 7: Не би могло да се отговори еднозначно, тъй като
липсва информация на начина на оформяне на
взаимоотношения между кандидата и другото лице, чиито
животни местодомуват в стопанството на кандидата. Следва
да се има предвид, че не се предоставя БФП на кандидати,
чието стопанство е съсобствено с друго лице, с изключение
на случаите на съпружеска имуществена общност. Следва да
имате предвид, че окончателно решение по оценка на
проектните предложения се взима от Оценителната комисия,
която ще разполага с цялата необходима информация.

8.
Как се тълкува точно изпълнение на бизнес
плана, ако кандидатът е с животновъдно стопанство, в
което при кандидатстването има различни категории от
един вид животно (например говеда)? Ще се счита ли се
за точно изпълнение на бизнес плана, когато е постигнал
изисквания икономически размер измерен в Стандартен
производствен обем(СПО), но има разминаване в броя и
категориите на животните към датата на проверка
спрямо заложените в производствената програма
(например бременните юници вече са се отелили и са
преминали в категория „млечни крави―)?

Въпрос 8: В раздел 27 „Допълнителна информация―, в частта
Основни термини и дефиниции ясно е описано какво се
взима предвид под определението „точно изпълнение на
бизнес плана―. При оценка на изпълнението на бизнес плана
ще се проследява броя на животните, които следва да са част
от стопанството. Едновременно с това ще се проследява дали
е осъществено нарастването на икономическия размер на
стопанството.

9.
Допустими ли са кандидати по подмярка 6.1 Въпрос 9: За да бъдат допустими за подпомагане кандидати,
собствениците на животновъдни обекти, които към развиващи животновъдна дейност, се изисква да имат
датата на кандидатстване са в процес на получаване на регистриран животновъден обект по реда на чл. 137 от
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Удостоверение за регистрация на животновъден обект
по чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската
дейност и които преди датата на одобрение на проекта
ще са получили регистрация по този член?

ЗВМД съгласно т. 1.16 към раздел 11.1 Критерии за
допустимост на кандидатите.
От кандидатите/бенефициентите не се изисква да представят
документи, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез
публичен регистър или когато информацията или достъпът
до нея се предоставя от компетентния орган на РА по
служебен път.

10.
Може ли млад земеделски стопанин да
кандидатства по подмярка 6.1. ако представи за цялата
земя в стопанството споразумение за ползване по чл. 37
от ЗСПЗЗ, а в същото време представи наред със
споразумението и договор за аренда със срок минимум 5
години, от който да е видно, че разполага със земеделска
земя и договор за нея, която отговаря на минималния
производствен обем на стопанството от поне 8000 евро
СПО? Въпросът е свързан с това, че посочената земя по
договора за аренда не се обработва реално от кандидата,
а в замяна на нея му е предоставена друга земя в
землището съгласно споразумението по чл. 37 от ЗСПЗЗ.

Въпрос
10:
Съгласно
Утвърдените
условия
за
кандидатстване кандидатите трябва да имат икономически
размер на стопанството, измерен в стандартен производствен
обем (СПО) в границите между левовата равностойност на
8000 евро и 16 000 евро включително, като в същото време
следва да са собственици, наематели и/или арендатори на
цялата налична в земеделското стопанство земя. Цялата
налична в земеделското стопанство земя трябва да се
стопанисва от кандидата с регистрирано правно основание за
ползване през целия период, считано от датата на подаване
на проектното предложение до изтичане на пет години от
датата на сключване на административния договор, както и в
съответствие с чл. 33б от ЗПЗП.
Цитираните споразумения, сключени по реда на чл. 37 от
ЗСПЗЗ са за ползване на имоти за стопанска година, което
противоречи на изискването за срок от 5 години.
Обстоятелството, че предоставената земя с договор за аренда
за срок от 5 години не се обработва от кандидата с цел
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производство на земеделска продукция води до заключение,
че неговото земеделско стопанство няма стандартен
производствен обем (СПО), тъй като СПО е стойността на
продукцията, която отговаря на средната стойност за даден
район за всеки един земеделски продукт, изчислена в евро по
таблицата от Приложение № 2 към Условията за
кандидатстване.
11.
Когато земеделска земя е придобита след брака и
е на името на съпруг/съпругата на кандидата по
подмярка 6.1 и е обща съпружеска имуществена
общност необходимо ли е да се сключва договор за наем
със съпруг/съпругата на кандидата, за да се доказва
правното основание и че се ползва и от него?

12.
Може ли да се кандидатства с имот, от който се
владее (като собственост или чрез наем/аренда) идеална
части, като в скицата изрично чрез защриховане се
посочва коя част от парцела представлява тази земя и ще
се обработва от кандидата?

Въпрос 11: В случай че не съществува друг режим на
имуществени отношения, уреден по реда на Семейния
кодекс чрез брачни договори, вписани в централния
електронен регистър към Агенция по вписванията,
предполага се, че е приложим общия законов режим на
съпружеска имуществена общност (СИО) и не е необходимо
допълнително споразумение по отношение на придобитото
имущество – възмездно, след сключения брак и същото
представлява СИО. Следва да имате предвид, че окончателно
решение по оценка на проектните предложения се взима от
Оценителната комисия, която ще разполага с цялата
необходима информация.
Въпрос 12: Да, допустимо е, но при условия че в
документите за собственост/ползване има ясно описани
граници на идеалните части и кандидатът е в състояние да
индивидаулириза коя част точно от имота се ползва от него с
цел производство на продукция. Цялата налична в
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земеделското стопанство трябва да се обработва от
кандидата с регистрирано правно основание. Следва да
имате предвид, че окончателно решение по оценка на
проектните предложения се взима от Оценителната комисия,
която ще разполага с цялата необходима информация.
13.
В т. 1 Общи данни на Формуляра за Въпрос 13: Да, правилно е да се попълва по този начин
кандидатстване в ИСУН 2020, ако местоположението на
имотите на кандидатите е в различни населени места (в
една община или в различни общини или области)
правилно ли е да се попълва „Местонахождение (Място
на изпълнение на проекта)― на това ниво, на което те се
обединяват т.е. ако са две населени места от една
община да се попълва името на общината, ако са в
различни общини в една област – името на областта и
т.н. Ако не е правилно и трябва да се попълват няколко
реда с населени места, как се попълва бюджета в т.5,
където се изисква бюджетът да се разпредели по
населени места?
14.
В Приложение № 13 към Условията за Въпрос 14: Да, правилно е да се попълва по този начин
кандидатстване „Указания за попълване на електронен
формуляр за кандидатстване и подаване на проектно
предложение― за т. 9 „Екип― е записано, че се въвеждат
данните за ръководителя на земеделското стопанство.
Правилно ли в клетка „Позиция по проекта― да се
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запише „ръководител на проекта―, а в клетка
„Квалификация и отговорности― да се запиши
професионалната квалификация / образование на младия
фермер и за отговорности: „Ръководи всички дейности
по проекта―?
15.
По какъв начин се изчислява средния списъчен Въпрос 15: От страна на МЗХГ е изготвено запитване до
брой на персонала, нает или планиран да бъде нает в НСИ по компетентност.
стопанството на кандидата по отношение на т.нар.
еднодневни договори (трудови договори за краткотрайна
сезонна селскостопанска работа, съгласно чл. 114а на
Кодекса на труда). Този въпрос не е описан в Методика
за изчисляване на списъчния и средния списъчен брой
на персонала, утвърдена от НСИ със Заповед № РД-0721 от 31.01.2007 г. на председателя на НСИ, тъй като
тези договори са въведени в Кодекса на труда след
издаване на методиката.

16.
В приложение 10 Основна информация за
проектното предложение се съдържат следните две
декларации.
Декларация съгласно чл. 19 и 20 от Закона за
защита на личните данни (част от Приложение № 10)
Декларация за нередности (част от Приложение

Въпрос 16: Посочените от Вас декларации са част от
Приложение № 10, така че би могло да се представят по един
от двата начина. Начинът на прилагане на документа не води
до подобряване на качеството на проектното предложение,
както и не оказва влияние при оценката му.
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№ 10).
Същите декларации са изискуеми и като отделни
документи в т. 12 Прикачени електронно подписани
документи в системата ИСУН 2020. Въпросът е дали
декларациите трябва да бъдат приложени отделно и на
двете места или може да се приложат само с
Приложение 10 Основна информация и дали ако трябва
да се приложат и в т. 12 и т. 13 от секция Прикачени
документи в ИСУН, те може да се приложат не отделно
сканирани, а сканирани заедно с цялото приложение 10?
17.
В Таблица №12 Определяне на икономическия Въпрос 17: Бизнес плана е част от утвардените насоки за
размер на стопанството от Бизнес плана площта за кандидатстване и същият следва да бъде попълнен в
съответните стопански години е дадена , че се измерва съотведствие с указанията.
само в брой или квадратни метри (м2), а не в дка. Това
дали е техническа грешка, защото таблицата изчислява
правилно, когато площта се запише в дка. Може ли да се
добави при изготвяне на бизнес плана в антетката за
площите и „дка―.
18.
Основната
информация
към
проектното Въпрос 18: Приложение № 10 се подписва само на указаните
предложение се изисква във формат .pdf , подписан и за това места.
сканиран от кандидата. Подписването е само на
указаните за това места или на всяка страница?
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19.
В Приложение № 4 към Условията за
кандидатстване - Декларация на кандидата за отсъствие
на обстоятелствата по чл. 25, ал. 2 от ЗУСЕСИФ, няма
изрично поле за датата. Необходимо ли е да се добави
дата или служебно се приема, че датата е датата на
подаване на проектното предложение?

Въпрос 19: Не е необходимо да бъде посочена дата, тъй като
в указания под линия е посочено, че декларацията се подава
към формуляра за кандидатстване, който се счита за подаден
с подписването му с КЕП, от където следва, че данните са
актуални към датата на подаване на електронния формуляр.
Освен това е указано, че при настъпване на промяна в
обстоятелствата кандидатът трябва да уведомите ДФЗ в 5
дневен срок.

20.
В какви случаи се подава Приложение № 12 към
Условията за кандидатстване – Декларация към
проектно предложение, електронно подадено през
ИСУН 2020 при условията на липса и/или нередовност
на документи, издавани от други държавни и/или
общински органи и институции, за които са представени
писмени доказателства, че е направено искане за
издаването им от съответния орган. Към кои видове
документи може да се прикача тази декларация в секция
Прикачени документи в ИСУН 2020 и какво трябва да се
записва в т. 3 „Желая проектното предложение да бъде
оценено от Разплащателната агенция, поради следните
мотиви на декларацията―?

Въпрос 20: Приложение № 12 се представя за онези
документи, за които на етап кандидатстване е направено
искане за издаването им от съответния компетентен орган и
проектното предложение може да бъде подадено без тях.
Съответният документ трябва да бъде представен най-късно
в срока по т. 8 от раздел 21.2 от Условията за
кандидатстване, за което кандидатът поема това задължение,
подписвайки декларацията и посочвайки входящия номер
именно в т. 3 от Приложение № 12. Същевременно към
Приложение № 12 се прилагат и писмени доказателства, че е
направено искане за издаването на документа –
предоставения входящ номер от съответния компетентен
орган.
Към документите, за които може да бъде представено
Приложение № 12 и доказателства, че е направено искане за
издаването им има допълнителни указания, уточняващи това
обстоятелство.
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21.
Кандидат- физическо лице през 2018г. е започнал
дейност, като земеделско стопанство и се регистрирал
по Наредба №3 от 1999 г. Същевременно кандидатът от
м. май 2010 г. е съдружник (но не е бил управител) в
ООД с дял 50 % , Дружеството (ООД ) e наемало пасища
и е получавало плащания по Схемата за единно плащане
на площ (СЕПП) преди 5 години. Въпросът е дали
кандидатът-физическото лице, отговаря на условията на
т.1.2.1 за регистриране за първи път като земеделски
стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските стопани
(обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г. ) и т.1.2.2. за започване на
отглеждане на животни в собствен/нает животновъден
обект и/или за стопанисване на земя с цел
производството на земеделска и животинска продукция
от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите― от Условията за кандидатстване.

Въпрос 21: Установяването за първи път като ръководител
на земеделско стопанство може да се извършва
самостоятелно или съвместно с други земеделски стопани,
независимо от правната му форма. Следва да имате предвид,
че окончателно решение по оценка на проектните
предложения се взима от Оценителната комисия, която ще
разполага с цялата необходима информация.

22.
Земеделски стопанин желае да кандидатства по
подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски
стопани―. Разполага със 146 кози-майки и 1 бр. други
кози съгласно анкетния формуляр и актуалната справка
за регистрация като земеделски стопанин, както и
съгласно актуалната справка от ИИС на БАБХ. По този

Въпрос 22: Поставените въпроси не са свързани с разяснения
по условията за кандидатсване. Следва да имате предвид, че
окончателно решение по оценка на проектните предложения
се взима от Оценителната комисия, която ще разполага с
цялата необходима информация.
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начин общият производствен обем на стопанството
възлиза на 13 640,24 евро СПО. Съгласно анкетния
формуляр и актуалната справка за регистрация като
земеделски стопанин няма включена земеделска земя,
естествени ливади или мери и пасища. В този смисъл
бизнес планът следва да бъде изготвен на база на
наличието единствено на селскостопански животни, без
обработваеми площи, естествени ливади, мери и пасища.
В същото време разполага и с договор за сертификация
на биологично производство на козе мляко, като
съгласно договора в биологичното производство са
включени всички животни в стопанството. В същото
време съгласно договора със сертифициращата фирма
като обект на сертификация за биологично производство
са включени и 176,00 декара мери и пасища. Според
земеделския стопанин, причината за липсата на
посочените ливади, мери и пасища в анкетния формуляр
за регистрация и в актуалната справка е, че за същите
няма сключени договори за наем с общината, а
договорите за наем с общината са сключени с друго
лице и в този смисъл същите не се стопанисват от него и
наред с това не се заявяват по схемите за директни
плащания. В същото време посочените ливади, мери и
пасища е трябвало да бъдат включени в договора за
сертификация,
понеже
според
сертифициращата
организация козите няма как да бъдат отглеждани по
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биологичен начин ако ливадите, мерите и пасищата не
са обект на сертификация. Следва да се има в предвид,
че дори и при включването на ливадите, мерите и
пасищата,
началният
производствен
обем
на
стопанството остава същият. Въпросът е при така
посочения казус допустим ли е земеделския стопанин по
подмярка 6.1. при така посочените несъответствия? Ако
е допустим, следва ли посочените ливади, мери и
пасища да се включват в бизнес плана и заявлението за
кандидатстване, при условие, че фигурират само в
договора със сертифициращата фирма, но не и в
анкетния формуляр и актуалната справка съгласно
Наредба № 3/1999 година?
23.
В таблица 8 „Описание на планираните
инвестиции и дейности, които ще бъдат извършени в
рамките на периода за проверка изпълнението на бизнес
плана― в част „Инвестиции/дейности, изпълнението на
които ще започне до девет месеца, считано от датата на
сключване на административния договор― е посочено в
колона Г „Индикативна година на започване на
инвестицията/ дейността, но не по-късно от избраната
крайна дата на периода за проверка изпълнението на
бизнес плана― да се записва само годината на започване
на инвестицията / дейността. Ако в тази колона за
Инвестиции/дейности, изпълнението на които ще

Въпрос 23: ДФЗ ще следи дали началото на изпълнението на
бизнес плана е започнало не по-късно от 9 месеца, считано
от подписване на административния договор. Целта на тази
проверка е удостоверяване спазването на член 19, § 4 от
Регламент ЕС 1305/2013.
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започне до девет месеца, считано от датата на сключване
на административния договор, бъде посочен и
индикативен месец на стартиране, дали това е
препоръчително и дали после от страна на Държавен
фонд „Земеделие― ще бъде следено тази дейност да бъде
стартирана точно през посочения индикативен месец
или само да бъде започната дейност/инвестиция в
рамките на девет месеца, считано от датата на
сключване на административния договор
24.
В случай, че кандидатът стопанисва като
собствени или с договор за наем/аренда със срок над 5 г.
цялата си налична земеделска земя, по какъв начин се
отбелязва това в т. 3 и т. 4 от секция Прикачени
документи в ИСУН?

Въпрос 24: Документите, съответстващи на изискванията за
доказване на минималния икономически размер на
земеделското стопанство трябва да бъдат приложени към т. 3
от секция Прикачени документи в ИСУН. На т. 4 от секция
Прикачени документи в ИСУН трябва да бъде приложена
Декларация за неприложимост на документи, в която да бъде
отбелязано обстоятелството, че в стопанството не е налична
земя, стопанисвана с регистрирано правно основание за срок
под минимално изискуемия.

25.
В т. 1 Общи данни на Формуляра за
кандидатстване в ИСУН 2020, на ред „Срок на
изпълнение, месеци― дали е правилно да се попълва
срокът, считано от датата на подаване на проекта? Над
този ред, като помощна информация е записано, че
срокът за изпълнение на проекта е от 1 до 54 месеца, а

Въпрос 25: Да, посочените в т. 7 месеци за стартиране на
дейностите са индикативни. Ще се следи изпълнението на
бизнес плана да започне най-късно девет месеца след датата
на сключване на административния договор, както и
изпълнение най-късно до крайната дата на периода за
проверка на изпълнението на бизнес плана на всички
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54 е максимума за изпълнение на проекта, ако се счита заложени специфични цели и резултати, посочени в таблици
от подаването на проектното предложение.
№ 7 (колони Б и В) и № 8 (колона Г) на бизнес плана и на
всички дейности и инвестиции в дълготрайни материални и
нематериални активи, посочени в таблица № 8 (колони А, Б
и В) на бизнес плана.
26.
Може ли имот собственост на кандидата по
подмярка 6.1 и включен в таблица 1A от бизнес плана
„Данни за земеделските площи, които кандидатът не
обработва или е предоставил на други лица за
обработка, но има документ за собственост и/или наем
и/или аренда―, да се използва за последващото
увеличение на стопанството? Уточнението тук е, че
въпросният имот е собственост на кандидата и не е
отдаден под наем или аренда, а просто не се обработва в
т.ч. не се заявява за директни плащания.

Въпрос 26: Данните за наличната в стопанството земеделска
земя следва да бъдат описани в приложимите таблици от
Приложение № 3 към Условията за кандидатстване. Няма
пречка, земята, която не е обработваема на етап
кандидатстване, за което следва да бъдат представени
изискуемите документи и ясна обосновка за това, да бъде
част от планираното увеличение на земеделското стопанство.

Публикувано на 18.04.2018 г.
№ 55,
12.04.2018 г

Eva Veselinova eva_veselinova_@abv.bg
Във връзка с обявената Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ
за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на
стопанства и предприятия" от ПРСР 2014 - 2020 г., моля
да дадете разяснения по следните въпроси:
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На въпрос № 36 от 27.03.2018 г сте отговорили, че " За
предоставяне на общия размер на финансовата
помощ в размер на левовата равностойност на 25000
евро, едно от задължителните изисквания е
кандидатът да представи бизнес план, който да
включва поне една инвестиция в дълготрайни
материални и/или нематериални активи с единична
цена не по-малка от 700 лева. Раздел 5 "Бюджет" от
електронния формуляр за кандидставане включва
типове разходи, свързани с тази инвестиция. Тъй като
общият размер на подпомагане е платим при изпълнение
на критериите за допустимост от Условията за
кандидатстване и при точно изпълнение на бизнес
плана, което включва дейности посочени в Таблица 8
"Описание на планираните инвестиции и дейности,
които ще бъдат извършени в рамките на периода за
проверка изпълнението на бизнес плана", чрез
извършването на които ще бъдат постигнати
специфичните цели и резултати за стопанството, но
които не представляват инвестиционни разходи,
разликата до общата сума на подпомагането се описва в
т. 7 „Друго /моля уточнете/ към Раздел I „Разходи за
материални активи― и/или т. 10 „Друго /моля уточнете/―
към Раздел II „Разходи за нематериални активи― и/или в
т. 12 „Друго /моля уточнете/― към Раздел III „Разходи за
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СМР―, а дейностите от Таблица 8 в 7 „План за
изпълнение/Дейности по проекта“, които не е
задължително да бъдат обвързани с конкретна
стойност. Съгласно ПРСР 2014-2020 г. за подмярка 6.1
"Стартова помощ за млади земеделски стопани"
методология за изчисляване на размера или процента на
подпомагане не се прилага, плащането се извършва при
точно изпълнение на бизнес плана, като определението
конкретизиращо „точно изпълнение― е посочено в
подточка 31 от точка 5.8 към раздел 27 "Допълнителна
информация" на Условията за кандидатстване."
1. Написаното от Вас означава ли, че коректното
попълване на Раздел 5 "Бюджет" от електронния
формуляр за кандидатстване включва единствено
описание на разходите за задължително изискуемата
инвестиция в дълготрайни материални и/или
нематериални активи с единична цена не по-малка от
700лв., а разходите във връзка с изпълнението на
останалите дейности от Таблица 8 не следва да се
описват и конкретизират, а общата им стойност като
разлика до размера на БФП влиза в перото на т. 7 „Друго
/моля уточнете/ към Раздел I „Разходи за материални
активи― и/или т. 10 „Друго /моля уточнете/― към Раздел
II „Разходи за нематериални активи― и/или в т. 12
„Друго /моля уточнете/― към Раздел III „Разходи за

Въпрос 1: Да, посочения от Вас начин на попълване на
Раздел 5 "Бюджет" е коректен. Съгласно отговор по
предходно идентично запитване № 36 от 27.03.2018г.
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СМР―?
2. В тази връзка и относно коректното попълване на
Въпрос № 2: Не е задължително да бъде посочена конкретна
електронния формуляр в системата ИСУН 2020, в 7.
стойност за съответната планирана дейност в Таблица № 8 от
"План за изпълнение/Дейности по проекта" следва ли да Бизнес плана.
се попълва полето Стойност за тези дейности от Таблица
8, които не представляват инвестиционни разходи, а са
насочени към постигането на специфичните цели и
резултати за развитието на стопанството? Това ли
означава написаното от Вас "... дейностите от Таблица
8 в 7 „План за изпълнение/Дейности по проекта“,
които не е задължително да бъдат обвързани с
конкретна стойност."?
3. Ако все пак се изисква да бъде попълнено полето
Стойност към всяка описана дейност в 7. "План за
изпълнение/Дейности по проекта", независимо дали тя е
насочена към извършване на инвестиционни разходи, то
следва ли сумата на всички полета Стойност да се
равнява на общия размер на финансирането (левовата
равностойност на 25000 евро), посочен в Раздел 5
"Бюджет"?
№ 56,
12.04.2018 г

Въпрос 3: Виж отговор на въпрос № 2.

evgeniq stoeva jennitu@abv.bg
Относно Процедура чрез подбор № BG06RDNP001- Липсата на изрично посочена възможност за подаване на
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6.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади
земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства
и предприятия" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020 г.,в публикуваните
"Въпроси и отговори" по процедурата на запитвания във
връзка с КЕП за подписване на проектното
предложение,
отговаряте
по
следния
начин:
"Съгласно раздел 23. "Начин на подаване на проектните
предложения/концепциите за проектни предложения",
точка 3 формуляра за кандидатстване се счита за
валидно подаден, когато е подписан с КЕП издаден на
името на кандидата." (въпрос № 4 от 16.03.2018 г.;
въпрос № 13 от 19.03.2018 г. въпрос № 27 от 25.03.2018
г.) или "В Условията за кандидатстване по процедура
чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.1
"Стартова помощ за млади земеделски стопани" изрично
е
посочено,
че
електронният
формуляр
за
кандидатстване се подписва с КЕП на кандидата. Не е
допустимо да бъде подписан с КЕП на упълномощено
лице, което да се удостовери с изрично нотариално
пълномощно." (въпрос № 48 от 02.04.2018 г).

проектното предложение в ИСУН 2020 от упълномощено
лице, за което да се прилага изрично нотариално заверено
пълномощно, което допуска формулярът за кандидатстване
да бъде с КЕП на упълномощеното лице, предполага, че КЕП
трябва да бъде на името на кандидата.
Единствени допуснати случаи на представляване на
кандидата от упълномощено лице са посочени в раздел 21.2
„Оценка на административно съответствие и допустимост―.
Не са публикувани и утвърдени допълнителни/нови условия
за кандидатстване. Отговорите са предоставени на основание
на чл. 5, ал. 4 от ПМС № 162 от 05.07.2016 год. във връзка с
възникнала необходимост от допълнителни разяснения от
страна на кандидадите. Същите са съобщени на кандидатите
по реда на чл. 36, ал. 6 от ЗУСЕСИФ, като са публикувани на
електронната страница на Управляващия орган на ПРСР и на
страницата на ИСУН към отворената процедура чрез подбор
и са задължителни за всички кандидати.

В пакета документи, качени на страницата на ИСУН
2020, и по конкретно в Условията за кандидатстване,
раздел 23. "Начин на подаване на проектните
предложения/концепциите за проектни предложения"
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т.3 е записано: "С квалифициран електронен подпис,
наричан по-нататък „КЕП―, кандидатът подписва
единствено електронния формуляр, което удостоверява
достоверността на всички приложени документи." Т.е. в
текста липсва цитираното от Вас уточнение "издаден на
името на кандидата". Разяснението относно това, че КЕП
трябва да е издаден на името на кандидата сте
публикували с първите "Въпроси и отговори" на
26.03.2018
г.

№ 57,
12.04.2018 г

Как се процедира в този случай с кандидат, подал
проектно предложение преди публикуването на това
ВАЖНО уточнение, не с КЕП, издаден на негово име, а
с такъв на упълномощено лице? В случая такива
кандидати няма как да знаят, че не спазват заложено от
Вас изискване, тъй като то не е уточнено в
публикуваните към момента им на кандидатстване
указания и не би следвало да бъдат санкционирани за
което. Моля да вземете в предвид факта, че
допълнително залагани от Вас изисквания в хода на
отворена за кандидатстване процедура нарушават
принципа на равнопоставеност между кандидатите,
подали проектни предложения съответно преди и след
обявяване на новите условия.
Кирил Сезанов [mailto:kiril_sezanov@abv.bg]
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Здравейте,
нуждая се от разяснения по начина на изчисляване на
СПО на стопанството във връзка с подготовка на проект
по отворена Процедура чрез подбор № BG06RDNP0016.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади
земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства
и предприятия" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020 г.
Бих искал да ми отговорите как е правилно да се
попълни таблицата за изчисляване на СПО, за да
изчисля размерът на моето стопанство? То се състои от 2
годишни орехи засадени на 43 дка. Поради големите
разстояния на засаждане и късното встъпване в
плододаване, на ореховите градини съм уплътнил
междуредията с лешници носещи допълнителен доход.
След като ореховите насаждения израснат срлед шестата
година и започнат да пречат на развитието на
лешниците, те ще бъдат изкоренени. Допустимо ли е с
така описаното от мен стопанство да кандидатствам по
настоящата процедура, и ако да как е правилно да се
изчисли размерът на моето стопанство? Взима се
размерът само на основното насаждение от орехи или се
добавя и размерът на насадените в междуредията
лешници?
Поздрави !
Кирил Сезанов

Съгласно инструкцията към Приложение № 2 във
формирането на икономическия размер на земеделското
стопанство участват основните култури и междинни/втори
култури, засадени или с намерения за засаждане за текущата
стопанска година спрямо годината на кандидатстване,които
са посочени в анкетния формуляр, издаден по реда на
Наредба № 3/1999 год. Следва да имате предвид, че
окончателно решение по оценка на проектните предложения
се взима от Оценителната комисия, която ще разполага с
цялата необходима информация.
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№ 58,
12.04.2018 г

Здравейте,
Моля за разяснения по процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 „Стартова помощ
за млади земеделски стопани― от мярка 6 „Развитие на
стопанства и предприятия― от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014—2020:
1) Съгласно условията за кандидатстване, раздел 27,
точка 5.8., подточка 5., за завършено висше
икономическо образование със земеделска насоченост се
приема
„завършено
висше
образование
по
образователно-квалификационна степен бакалавър или
магистър по … специалности в областта на аграрната
икономика … и подобни от професионални направления
„Администрация и управление― и „Икономика―.
Отговаря ли на този критерий магистърска степен по
специалност „Икономика―, когато изучаваните по
учебен план дисциплини са общоикономически, а
защитената дипломна работа е в областта на аграрната
икономика?

Въпрос № 1: Данните, съдържащи се в запитването не са
достатъчни, за да се предостави категоричен отговор
относно получаването на приоритет.
Следва да имате предвид, че окончателно решение по оценка
на проектните предложения се взима от Оценителната
комисия, която ще разполага с цялата необходима
информация.

2)
Съгласно
условията
за
кандидатстване,
икономическият обем на стопанството трябва да бъде
между 8000 и 16000 евро, а след изпълнение на бизнес
плана – да бъде увеличен най-малко с 4000 евро. При

Въпрос № 2: Съгласно т. 3.1, т. 3.2 и т. 3.3 от Раздел № 1 към
Условията
за
изпълнение
след
сключване
на
административен договор не се допуска промяна в бизнес
плана, свързана със замяна на заложените за отглеждане
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условие че тези две изисквания са изпълнени, има ли
пречка кандидатът да осъществи и други инвестиции
(невключени в бизнес плана и увеличаващи
допълнително икономическия обем на стопанството) в
периода след сключване на административния договор,
но преди проверката за изпълнение на бизнес плана?
Има ли значение дали така осъществените допълнителни
инвестиции ще съответстват на критериите за подбор,
при положение че тези критерии са спазени по
отношение на включените в бизнес плана площи?

животни (с изключение на подмяна/замяна на един вид
дребен рогат добитък с друг вид такъв) и/или основни
земеделски култури, с изключение на преминаване от един
вид
едногодишни
култури
в
друг
вид
едногодишни/многогодишни култури, и/или от един вид
трайни насаждения в друг вид трайни насаждения със същия
размер стандартен производствен обем (СПО) на единица
площ. Не се допуска замяна, свързана с преминаване от
сектор „Животновъдство― в сектор „Растениевъдство― и
обратно. Промените са допустими само когато те не са вече
извършени към момента на подаване на искането за
одобрение на промяната, само след изричното писмено
одобрение на РА. Промяната е допустима когато не води до
несъответствие с оценката по критериите за подбор.
Бенефициентът е длъжен да поддържа съответствие с всеки
един от критериите, на които е отговарял проектът му, през
целия период, считано от датата на подаване на проектното
предложение до изтичане на пет години от датата на
сключване на административния договор
Промяната на вида на отглежданите земеделски
култури/животни е допустима само в случаите, когато
заложените в бизнес плана инвестиции в дълготрайни
материални и нематериални активи могат да се използват за
отглеждането и на новите земеделски култури/животни,
освен ако не се извърши съответна промяна и във вида на
инвестициите.
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3) Когато стопанството на кандидата се състои от
растителни култури в преход към биологично
производство и площи под угар, върху които
впоследствие ще се създадат нови биологични
насаждения съгласно бизнес плана, необходимо ли е
площите под угар към момента на кандидатстване също
да бъдат в преход към биологично отглеждане? Влияе ли
състоянието на тези угари (конвенционално или
биологично) върху оценката по критериите за подбор?
Благодаря.
Куцар Куцаров
№ 59,
12.04.2018 г

Buerger Haskovo buerger@abv.bg
Уважаеми Дами и Господа,
моля за отговор и/или указания за следното питане:
При стопанство, в което се отглеждат и едногодишни и
многогодишни култури, например зеленчуци и овошки,
как и какво следва да се чеква от падащото меню в
раздел
2. Данни за кандидата в полета:
Код на организацията по КИД 2008 и Код на проекта по
КИД 2008
С поздрав:

Въпрос № 3: Съответствието с критериите за подбор се
преценява към дата на подаване на проектното предложение
съобразно заявените данни и приложени документи. За
получаване на предимство по критерий за оценка 1.1.3 от
Раздел 22.1 е необходимо културите/площите и/или
животните в стопанството по проекта на етап
кандидатстване да бъдат в преход към биологично
производство или вече сертифицирани като биологични. За
доказване на условието се прилагат задължително
документите, описани в т. 2 от ІІ. Допълнителни документи,
доказващи съответствие с приоритет по критериите за
оценка към раздел 24. Броя точки се изчислява в
съответствие с Раздел 22.2 Методика за оценка на
проектните предложения.
Съгласно Приложение № 13 към Условията за
кандидатстване:
• Код на организацията по Класификация на икономическите
дейности (КИД 2008) – избира се код в зависимост от
основната дейност на кандидата;
• Код на проекта по КИД 2008 избира се код в зависимост от
основната дейност по проектното предложение
ИСУН 2020 не отчита това поле като задължително за
попълване и системата няма да включи полето в
съобщението „Има допуснати грешки при попълване на
данните във формуляра―. Формулярът би могъл да бъде
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№ 60,
13.04.2018 г

Веселин Цветков
stanimir kinigopolus kinigopolus@gmail.com
Здравейте,
във връзка с Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ
за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на
стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 - 2020 г., възниква
следниоят въпрос:
В условията за кандидатстване, в раздел 24." Списък на
документите, които се подават на етап кандидатстване"е
посочено, че в случай на наета или арендована земя, е
задължително да се предостави копие от влязъл в сила
договор за наем, вписан в службата по вписванията към
съответния районен съд и/или копие от вписан в
службата по вписванията към съответния районен съди
регистриран в съответната общинска служба на МЗХГ
договор за аренда, с минимален срок пет години
придружени от актуална скица. Тези договори следва да
бъдат приложими за площите, формиращи минималния
икономически размер на стопанството от 8 000 евро
СПО.От друга страна, в случаите, когато кандидата
стопанисва допълнително площи, засети/засадени с
култури,
чийто
икономически
размер
надхвърляминималния
икономически
размер
на
стопанството от 8 000 евро СПО, тогава документите за

подаден и без попълването на това поле.
Съгласно Утвърдените условия за кандидатстване,
кандидатите трябва да имат икономически размер на
стопанството, измерен в стандартен производствен обем
(СПО) в границите между левовата равностойност на 8000
евро и 16 000 евро включително, като в същото време следва
да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата
налична в земеделското стопанство земя.
Цялата налична в земеделското стопанство земя трябва да се
стопанисва от кандидата с регистрирано правно основание за
ползване през целия период, считано от датата на подаване
на проектното предложение до изтичане на пет години от
датата на сключване на административния договор, както и в
съответствие с чл. 33б от ЗПЗП.
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ползване (наем или аренда), не следва задължително да
бъдат вписани в службата по вписванията към
съответния районен съд и регистриран в съответната
общинска служба на МЗХГ, с минимален срок от пет
години придружени от актуална скица.
Въпросът ми е следният:
В случай, на кандидат, който кандидатства с пчелни
семейства, с няколко регистрирани животновъдно
обекти (общо три пчелина), регистрирани на различни
кадастрални имоти, допустимо ли е кандидатът да
предостави вписан договор за наем със срок от 6 години,
придружен от скица, за имота, в който стопанисва 130
кошера с пчелни семейства (което формира 8308,49 спо),
а за останалите два пчелина, да предостави едногодишни
договори за наем, които не са вписани в агенцията по
вписвания?
№ 61,
13.04.2018 г

С уважение: Станимир Кинигополус
mehmed cholakov mehmed_cholakov@abv.bg

Във връзка с поставения въпрос относно признаване на
точки по критерий за подбор 1.1.1 от Раздел 22.1 от
Здравейте,
условията за кандидатстване, кандидатите получават
Искам да задам следния въпрос понеже имам желание да предимство в случай, че имат завършено средно или висше
кандидатствам с проект по мярка 6.1 .
образование в областта на селското стопанство,
Имам завършено средно специално образование със ветеринарната медицина и/или икономическо образование
специалност ветеринарна медицина.
със земеделска насоченост.
За което техникума ми издава диплома за средно За доказване на съответствие с изискванията и при заявено
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№ 62,
13.04.2018 г

специално образование.
предимство, на етап кандидатстване се прилага
В самата диплома е записано че изпитната комисия ми задължително диплома за завършено средно професионално
присъжда и квалификация ветеринарен техник.
образование, придружена от свидетелство за професионална
квалификация или диплома за завършено висше образование
Въпроса ми е следния понеже нямам друг документ по образователно-квалификационна степен бакалавър или
(свидетелство за професионална квалификация) искан образователно-квалификационна
степен
магистър
в
заедно с дипломата за получаване на приоритет , областите посочени в т. 5.8, подточка 5 от раздел 27
издаден от училищети освен диплома, в която е записано ―Допълнителната информация‖.
че ми се присъжда квалификация ветеринарен техник В допълнение, Ви информирам, че данните, съдържащи се в
това дали е пречка да получа приоритет от 10 точки по запитването не са достатъчни, за да се предостави
мярка 6.1, като лице придобило средно специално категоричен отговор относно получаването на приоритет.
образование по ветеринарна медицина с присъдена Следва да имате предвид, че окончателно решение по оценка
квалификация ветеринарен техник.
на проектните предложения се взима от Оценителната
комисия, която ще разполага с цялата необходима
Благодаря предварително .
информация.
Angelina Deneva angelinadeneva@abv.bg
За да получат БФП кандидатите следва да отговарят на
Здравейте,
критериите за допустимост от Условията за кандидатстване.
в случая, съм управител на ЕООД от 3 години. Фирмата Имайте предвид, че не се считат за изпълнени условията на
се занимава със земеделска дейност. От една година е т. 1. 2. 1. и т. 1. 2. 2 от раздел 11.1. „Критерии за допустимост
регистрирана като ЗП. Аз нямам дялово участие, на кандидатите―, когато някое от събитията е настъпило посъсобственост и друга форма на собственост на капитала рано от 24 месеца от датата на подаване на проектното
на фирмата. Собственикът е друг, аз съм назначена на предложение по отношение на: юридическо лице, чийто
работа /4 часа трудов договор/, като основната ми работа мажоритарен дял от капитала се притежава/се е притежавал
е друга, нямаща общо със селското стопанство.
от кандидата, както и в случаите, в които е имал качеството
Желая да се занимавам с производство на биологични на управляващ и представляващ юридическото лице и/или
зеленчуци и искам да кандидатствам по мярка 6.1.
едноличния собственик на капитала на кандидата ЕООД или
94

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-6.001 ПО ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ
ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6
"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ

№ 63,
13.04.2018 г

Имам ли право да кандидатствам по мярка 6.1 като
физическо лице, регистрирайки ЗП на физическо лице
или стажът ми като управител на чужда фирма
възпрепятства възможността да развия собствено
стопанство?
С уважение,
А. Денева
Цветан Митрев cvetanmitrev86@gmail.com
Здравейте,
Имам питане относно допустимите изисквания за
кандидатстване по подмярка 6.1.
Имам собствени 50 декара земеделска земя в землището
на дадено населено място. За стопанската 2017г - 2018г.
участвам с тях в споразумение по чл.37 „в― от ЗСПЗЗ с
други земеделски стопани в същото землище. Това се
налага поради правната възможност за окрупняване и
подреждане на парцелите за обработване и отглеждане
на дадени земеделски култури и е добра земеделска
практика за прилагане на сеитбооборот и използване на
наличните пътища и земеделска инфраструктура в
данено землище от всички земеделски стопани.
Споразуменията са одобрени със Заповед на Директора
на Облластна дирекция „Земеделие― и са регистрирани
като правни основания в СИЗП. Предстои ми да очертая
същите парцели с правни основания с отглежданите от

физическото лице - собственик на кандидата едноличен
търговец. Следва да имате предвид, че окончателно решение
по оценка на проектните предложения се взима от
Оценителната комисия, която ще разполага с цялата
необходима информация.
Съгласно Утвърдените условия за кандидатстване,
кандидатите трябва да имат икономически размер на
стопанството, измерен в стандартен производствен обем
(СПО) в границите между левовата равностойност на 8000
евро и 16 000 евро включително, като в същото време следва
да са собственици, наематели и/или арендатори на цялата
налична в земеделското стопанство земя. Цялата налична в
земеделското стопанство земя трябва да се стопанисва от
кандидата с регистрирано правно основание за ползване през
целия период, считано от датата на подаване на проектното
предложение до изтичане на пет години от датата на
сключване на административния договор, както и в
съответствие с чл. 33б от ЗПЗП.
Цитираните споразумения, сключени по реда на чл. 37 от
ЗСПЗЗ са за ползване на имоти за стопанската година, което
противоречи на изискването за срок от 5 години.
Обстоятелството, че собствената земя не се обработва от
кандидата с цел производство на земеделска продукция води
до заключение, че неговото земеделско стопанство няма
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мен култури в ИСАК.
Питането ми е при кандидатстване по подмярка 6.1
заповедта за споразумения, където се разписани
номерата на имотите, които обработвам и копие на
актовете ми за собственост на земята в землището
достатъчно доказателство ли са за условията за
доказвена на изискваното СПО при кандидатстване.
Както и за доказване на наличната в стопанството земя
за извършване на земеделска дейност за следващиге 5
години. Всъщност посочените от мен документи и
информацията в тях може и доказва посочените
изисквания по т. 1.2.3 и 1.2.4 , 1.5.1, 1.5.2 и 1.6 от
Насоките за кандидатстване.

№ 64,
14.04.2018 г

стандартен производствен обем (СПО), тъй като СПО е
стойността на продукцията, която отговаря на средната
стойност за даден район за всеки един земеделски продукт,
изчислена в евро по таблицата от Приложение № 2 към
Условията за кандидатстване.

С уважение,
Петър Иванов, ЗС
Valentina Staikova valentina_staikova@abv.bg
Здравейте,
Имам въпрос по подмярка 6,1 „Стартова помощ за млади
земеделски стопани―

Съгласно Приложение № 7 към Условията за кандидатстване
едроплодния дрян е отнесен към костилкови овощни видове.
При попълване на „Таблица за изчисляване на
икономическия размер на земеделските стопанства
едроплодния дрян следва да бъде отнесен към „Костилкови
В инструкцията за попълване на таблица 2 от анкетния овощни видове―.
формуляр (Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1 от Наредба
№ 3/1999 г.) едроплоден дрян се отнася към код 3179
„Други овощни видове―.
В Приложение № 1 към Условията за кандидатстване
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едроплодния дрян е отнесен към Костилкови овощни
видове.
За целите на изчисляване на размера на стопанството
едроплодния дрян къде се причислява, с какъв СПО е?
№ 65,
14.04.2018 г

ivivanov@dir.bg
Във връзка с кандидатстване по процедура чрез подбор
№ BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова
помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6
"Развитие на стопанства и предприятия" от Програма за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
имам следния въпрос:

Видовете дейности и/или инвестиции в дълготрайни
материални и нематериални активи, включени в бизнес
плана, трябва да съответстват на конкретната дейност на
стопанството по проектното предложение.

Допустими ли са разходи за закупуване или изграждане
на кланичен пункт?
С уважение,
№ 66,
17.04.2018 г

Иван Иванов
Сезар ЕООД sezar.eood@gmail.com
Здравейте,
Въпросът ми е следният:
Към момента на кандидатстване СПО на стопанството
ми ще се формира от едногодишна култура - ряпа, която
ще засадя през юли/август, т.е. през текущата спрямо

Съгласно утвърдените условия за кандидатстване бизнес
планът трябва да доказва жизнеспособността на
земеделското стопанство за максимален срок от 5 години,
както и увеличаване на икономическия размер на
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кандидатстването стопанска година. След това планирам
на тези площи през следващата стопанска година да
засадя трайни насаждения, съобразявайки се със
допустимите за това срокове, както и да спазя
поддържането на 8000 Е СПО. Въпросът е: допустимо
ли е да се кандидатства с една култура, а после да бъде
заместена с друга, спазвайки описаните по-горе
условия?
Благодаря!
И. Стефанов

стопанството спрямо първоначалния размер най-малко с
левовата равностойност на 4000 евро, измерен в СПО, найкъсно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата
на период за проверка на неговото изпълнение. Също така
бизнес планът трябва да показва, че кандидатът ще поддържа
размер на стопанството, с който кандидатства, измерен в
СПО и не по-малък от 8000 СПО, за периода от датата на
подаване на проектното предложение до осъществяване на
планираното увеличение.
Бизнес планът трябва да съдържа изрично описание на
периодите от съответната стопанска година, в която
кандидатът планира да извърши засаждане/засяване на
земеделските култури за целия период на изпълнението му,
както и информация за минималния брой на растенията на
единица площ за овощни видове, лозя, многогодишни
етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, лавандула
и мента), маточници и разсадници за трайни насаждения и
декоративни култури. Минималния брой на растенията на
декара, не трябва да е под минималния праг на гъстота,
съгласно приложение № 1.
Национална служба за съвети в земеделието предоставя
безвъзмездни консултантски услуги на регистрирани
земеделски стопани, които ще кандидатстват по подмярка
6.1"Стартова помощ за млади земеделски стопани" от ПРСР
2014-2020 г.
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№ 67,
17.04.2018 г

damyan grekov dgrekov81@gmail.com
Съгласно Утвърдените условия за кандидатстване
До д-р Лозана Василева, зам. мин. на земеделието, документите, доказващи условията за допустимост отнасящи
храните и горите
се до формиране на икономическият размер на стопанството,
измерен в стандартен производствен обем (СПО) в
Г-жо зам. министър,
границите между левовата равностойност на 8000 евро и 16
казвам се Дамян Греков и съм регистриран земеделски 000 евро включително, са както следва: документ за
стопанин в община Генерал Тошево, землище собственост на земя и/или земеделска земя, и/или копие от
Балаканци.
влязъл в сила договор за наем, вписан в службата по
вписванията към съответния районен съд и/или копие от
Въпросът ми е относно отговорът в Исун (страница 72, вписан в службата по вписванията към съответния районен
отговор 10 )
съд и регистриран в съответната общинска служба на МЗХГ
Целта на програмата е устоичивото развитие на младите договор за аренда, с минимален срок пет години, като е
стопанства, също така приорите са плодове и зеленчуци. допустимо не повече от 24 месеца от срока да е изтекъл към
Моето стопанство е от дини, дините и зеленчуците не датата на подаване на проектното предложение.
могат да бъдат отглеждани на едно и също място. Същите са изискуеми
за формиране на минималния
Поради тази причина участвам в споразумение за икономически размер на стопанството от 8 000 евро СПО.
ползване на масиви по чл. 37 от ЗСПЗЗ.
Цялата налична в земеделското стопанство земя трябва да
Каква е логиката да не мога да бъда бенефициент по стопанисва от кандидата с регистрирано правно основание.
програмата. Какво значение има къде се намира земята, Разпоредбите на ЗПЗП и Закона за собствеността и
след като влизам в нормите на СПО.
ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) регламентират
Кумасация се прави година за година, нали ако бъда изискванията
за
документите,
удостоверяващи
удобрен по програмата и сключа договор ще трябва да регистрираното право на ползване на земеделските земи.
изпълня тези условия, нали има проверки които Споразуменията по чл. 37в от ЗСПЗЗ се сключват за
установяват дали ги изпълнявам. Как може да подавам ползване на имоти за стопанска година, което противоречи
заявление за подпомагане (директни плащания и на изискването за минимален срок от 5 години по отношение
обвързано ), а да не мога да съм бенефициент за на минмалния икономическия размер на земеделското
99

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-6.001 ПО ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ
ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6
"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
устоичиво развитие.
стопанство измерен в СПО.
Меко казано, по този начин ограничавате всички
зеленчуко производители и всеки които засади 10дка
сливи и ги сертифицира като био ще бъде удобрен, друг
е въпросът че след 5 години няма да има и помен от тези
сливи когато свърши програмата. Не се ли нагледахмме
на бенефициенти с краставички, червеи и други, от
които стопанства вече няма и помен.
Публикувано на 27.04.2018 г.
№ 68,
18.04.2018 г

Ангел Велков angel_farm@abv.bg
Здравейте
Имам намерение да кандидаствам по подмярка 6.1 чрез
засаждане на 14 дка полски домати като след
евентуалното одобрение на проекта да насоча цялото
стопанство в отглеждане на трайни насаждения от
череши.
Въпроса ми е допустимо ли е да кандидатствам с
засаждане на домати и след одобрение на проекта на
тяхно място да засадя трайни насаждения като засадя и
допълнителни площи с череши така че да коресподира с
първоначалния СПО на стопанството и неговото

Съгласно утвърдените условия за кандидатстване бизнес
планът трябва да доказва жизнеспособността на
земеделското стопанство за максимален срок от 5 години,
както и
увеличаване на икономическия размер на
стопанството спрямо първоначалния размер най-малко с
левовата равностойност на 4000 евро, измерен в СПО, найкъсно до изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата
на период за проверка на неговото изпълнение. Също така
бизнес планът трябва да показва, че кандидатът ще поддържа
размер на стопанството, с който кандидатства, измерен в
СПО и не по-малък от 8000 СПО, за периода от датата на
подаване на проектното предложение до осъществяване на
планираното увеличение.
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увечличение с минимум 4000 евро спо.
Благодаря предварително

Бизнес планът трябва да показва, че кандидатът ще
поддържа икономически размер на стопанството, измерен в
СПО, за който кандидатства, както и планираното
увеличение на стопанството, което не може да бъде по-малко
от 4000 евро, измерен в СПО, считано от периода на
подаване на искането за второ плащане до изтичане на пет
години от датата на сключване на административния
договор.
Бизнес планът трябва да съдържа изрично описание на
периодите от съответната стопанска година, в която
кандидатът планира да извърши засаждане/засяване на
земеделските култури за целия период на изпълнението му,
както и информация за минималния брой на растенията на
единица площ за овощни видове, лозя, многогодишни
етеричномаслени култури (в т.ч. маслодайна роза, лавандула
и мента), маточници и разсадници за трайни насаждения и
декоративни култури. Минималния брой на растенията на
декар, не трябва да е под минималния праг на гъстота,
съгласно приложение № 1 от Условията за кандидатстване.
Национална служба за съвети в земеделието предоставя
безвъзмездни консултантски услуги на регистрирани
земеделски стопани, които ще кандидатстват по подмярка
6.1"Стартова помощ за млади земеделски стопани" от ПРСР
2014-2020 г.
По конкретно поставеният въпрос, няма пречка върху земята
с полски домати, формираща първоначния размер на
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стопанството измерен в СПО да бъдат създадени трайни
насаждения, при спазване на посочените по-горе условия.
№ 69,
18.04.2018 г

Владимир Георгиев kvg50@abv.bg
Здравейте,
Относно: Процедура чрез подбор № BG06RDNP0016.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади
земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства
и предприятия" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020 г.
Моля да ми отговорите:
1. В табл. 7.1 от Бизнес плана да се разбира ли, че ако
искането за второ плащане е на 2 години и 6 месеца и е
планирано откриването на 1 ново работно място, то
лицето може да се назначи една година назад т.с. на 1
година и 5 месеца от изпълнението на Бизнес плана и
това лице работи до края на 5 година, ще се счита за
изпълнен критерия за назначаването на 1 работник или 1
работник трябва да се назначи веднага от започването
изпълнението на проекта?

Въпрос 1: Изчисляването на средносписъчният брой на
персонала става съгласно Методиката за изчисляване на
средния списъчен брой на персонала, утвърдена от
Националния статистически институт (НСИ) със Заповед №
РД-07-21 от 31.01.2007 г. на председателя на НСИ, като в
увеличението не се включва заетостта на кандидата/
бенефициента. По реда на тази методика и съобразявайки
избраната от Вас година за второ плащане Вие следва да
изчислите, в кой момент и колко души следва да назначите с
цел съответствие с поетия от Вас ангажимент, съгласно
критерийте за подбор. Този подход следва да имате предвид
и при увеличението на персонала със съответния брой
работни места, за които се получили приоритет при оценката
на проектното предложение.
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2. Дъщерята кандидатства и заминава за чужбина за Въпрос 2: Случаите на представляване на кандидата от
период от време, може ли майката да я представлява с упълномощено лице са посочени в Условия за
пълномощно?
кандидатстване в раздел 21.2 „Оценка на административно
съответствие и допустимост―.
3. ЗП може ли да се кандидатства за субсидии след Въпрос 3: Поставения въпрос не е свързани с разяснения по
регистрация и подаване на проектното предложение и условията за кандидатсване по настоящата процедура.
какви са стъпките?
Поздрави!
№ 70,
19.04.2018 г

Владимир Георгиев
Genoveva Parvanova genoveva_parvanova@abv.bg
Във връзка с обявената Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ
за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на
стопанства и предприятия" от ПРСР 2014 - 2020 г., моля
да дадете разяснения по следните въпроси:
Кандидат има сключен договор за наем за 1 стопанска
година - текущата 2017/2018, т.е. договорът изтича на
01.10.2018г., за парцел, който в последствие е решил да
не обработва. Тази земя не участва при формирането на
изискуемия по процедурата размер СПО, не е включена

Цялата налична в земеделското стопанство земя трябва да се
стопанисва от кандидата с регистрирано правно основание.
Разпоредбите на ЗПЗП и Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) регламентират
изискванията
за
документите,
удостоверяващи
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№ 71,
19.04.2018 г

в анкетната карта на земеделския производител, защото
е необработваема. Кандидатът ще я опише в Таблица
1А. "Данни за земеделските площи, които кандидатът не
обработва или е предоставил на други лица за
обработка, но има документ за собственост и/или наем
и/или аренда" на Приложение №3 Бизнес план.
Въпросът ми е дали тази земя влиза в определението за
"цялата налична в земеделското стопанство земя" от 1.6.
на раздел 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите
от раздел 11 Допустими кандидати в Условията за
кандидатстване?
Относно този договор за наем за 1 стопанска година,
кандидатът явява ли се допустим по процедурата или и
за тази земя договорът трябва да е "с регистрирано
правно основание за ползване през целия период,
считано от датата на подаване на проектното
предложение до изтичане на пет години от датата на
сключване на административния договор" (1.6.1. на
раздел 11.1. Критерии за допустимост на кандидатите от
раздел 11 Допустими кандидати в Условията за
кандидатстване)?
Васил Йотов vasil_yotov@abv.bg

регистрираното право на ползване на земеделските земи.
Следва да се има предвид, че конкретно поставения въпрос е
неясен и неизчерпателен. Окончателно решение по оценка на
проектните предложения се взима от Оценителна комисия,
която ще разполага с цялата необходима информация.

Здравейте,
ще кандидатствам по мярка 6,1 със засадени трайни Към датата на подаване на проектното предложение
насаждения вишни. Част от площите наех през 2017г. с кандидатите трябва да са собственици, наематели и/или
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нотариално заверен договор и вписан в службата по
вписванията. Същите съм обявил в ОСЗГ, че ще ги
обработвам през 2017/2018 стоп. година, дори тази
година ги очертах в ИСАК. След крайната дата за
деклариране на имотите 31,07,2017г. сключих още един
договор за наем със собственика на земята. Договора
отново е нотариално заверен и вписан в службата по
вписванията. Подадох и молба за изменение на
заповедта за разпределение РД-12-С-36 от 07,09,2017г. ,
като документи към молбата за промяна на заповедта
приложих договора за наем, както и декларация от
земеделския произодител ,който е получил правно
основание за този имот, че се отказва от него и няма да
го обработва през стопанската 2017/2018г. Все още
нямам отговор от областната служба по земеделие и
гори ,а се съмнявам и че ще ми отговорят още повече, че
вече е стартирала новата кампания за очертаване на
площ. След като си сключих легитимен договор за наем,
земеделския производител декларира, че няма да
обработва земята и да я очертава в ИСАК аз я обработих
и засадих с трайни насаждения вишни. След като
прочетох въпроси и отговори видях, че въпрос 21 е
подобен, но Вие не отговаряте лаконично само с цитат
от Наредбата без да тълкувате ситуацията.
Моля да ми отговорите мога ли да ползвам този имот и
засадените от мен дръвчета за изчисление на

арендатори на цялата налична в земеделското стопанство
земя.
Договорите за наем и/или аренда включени при определяне
на изискуемия минимален икономически размер на
стопанството от 8000 евро СПО, трябва да са влезли в сила
към датата на подаване на проектното предложение, с
минимален срок на действие пет години, като към датата на
подаване на проектното предложение може да са изтекли не
повече от 24 месеца от срока. Посочените изисквания са
критерий за допустимост, които подлежат на оценка от
оценителната комисия.
Цялата налична в земеделското стопанство земя трябва да
стопанисва от кандидата с регистрирано правно основание.
Разпоредбите на ЗПЗП и Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) регламентират
изискванията
за
документите,
удостоверяващи
регистрираното право на ползване на земеделските земи.
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първонаалното СПО? Ако немога защо? При положение,
че аз съм реалния ползвател на имота, аз го обработих и
го засадих, както и аз се грижа през текущата година за
него и ще продължа до изтичане на договора, който е за
срок от 1 години.
№ 72,
20.04.2018 г

С уважение ЗП Васил Йотов
Здравейте,
запитването ми е във връзка с Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ
за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на
стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 - 2020 г.
В стопанството си обработвам около 20 дка с трайни
насаждения /сливи и череши/. Притежавам 2 парцела
собствена земя с обща площ 2 дка, които през
стопанската 2017/2018 ще бъдат угар и в анкетните
формуляри за регистрация по Наредба №3 ще бъдат
угар. Намерението ми е през стопанската 2018/2019 тези
площи да бъдат засадени с трайни насаждения. При
кандидатстване по мярка 6.1 и залагането на ръст на
стопанството тези 2 дка могат ли да се използват.
Таня Иванова

Съгласно изискванията на Условията за кандидатстване,
наличната в стопанството земя се описва в Таблица 1 като
там се посочва цялата земя, налична за стопанството,
включително и земята, върху която са разположени
производствените сгради на земеделското стопанство
(животновъдни сгради, оранжерии, гъбарници и т.н.).
При изчисляване на увеличението на икономическия размер
на стопанството от най-малко левовата равностойност на
4000 евро не се включват животните и/или земята, които не
са били включени при изчисляване на първоначалния
икономически размер на стопанството и към датата на
подаване на проектното предложение:
1. са били собственост на бенефициента и/или собственика
на ЕТ, когато ползвател е ЕТ, и/или на едноличния
собственик на капитала, когато бенефициент е ЕООД, с
изключение на земята, предоставена под наем или аренда в
периода, предхождащ 24 месеца от датата на
кандидатстване;
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2. бенефициентът, собственикът на предприятието на
бенефициента ЕТ или едноличният собственик на капитала
на бенефициента ЕООД са имали сключени договори за наем
и/или аренда независимо дали ползването на животните
и/или земята е било предоставено на други лица.
Ако описаният от Вас случай не попада в тези хипотези, то
няма пречка земята да бъде включена при планираното
увеличението на икономическия размер на стопанството.
Окончателно решение по оценка на проектните предложения
се взима от Оценителна комисия, която ще разполага с
цялата необходима информация.

№ 73,
23.04.2018 г

Владимир Георгиев kvg50@abv.bg
Здравейте,
Относно: Процедура чрез подбор № BG06RDNP0016.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади
земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства
и предприятия" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020 г.
Моля да ми отговорите на следните въпроси:
1 В електронния формуляр за кандидатстване Секция 12
Пприкачени електронно подписани документи има две
позиции 1.1 и 1.2
1.1.Основната информация за проектното предложение,

1.
Към формуляра за кандидатстване се посочват
документи, които са задължителни от кандидата при
подаване на проектното предложение.
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BG06RDNP001-6.001 ПО ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ
ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6
"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
подписан и сканиран от кандидата.
1.2.Основната информация за проектното предложение
Каква е разликата? Защо е необходимо да се прикачат
два еднакви документи?
2. Проектното предложение е в сектор „Плодове и
зеленчуци‖ затова са и прекачени документи отнасящи
се до този сектор! Когато се иска проверка на формуляра
за грешки излиза:
не сте прикачили всички документи отбелязани като
задължителни.
• Документът „5. Документ за собственост на земя и/или
земеделска земя и/или договор за наем, и/или договор за
аренда, предоставена на трети лица съгласно т. 5 от
раздел 24 от Условията за кандидатстване.‖ трябва да
бъде прикачен в секция „Опис на приложени документи
на хартиен носител‖ или „Прикачени електронно
подписани документи‖.
• Документът „6. Документ за собственост и/или
документ за ползване на животновъдния обект или на
земята, върху която са разположени пчелините съгласно
т. 6 от раздел 24 от Условията за кандидатстване.‖
трябва да бъде прикачен в секция „Опис на приложени
документи на хартиен носител‖ или „Прикачени
електронно подписани документи‖.
•Документът „15. Документ от компетентния орган по
околна среда (РИОСВ/МОСВ/БД) или писмено

2.
В случай че от задължителните документи има такива,
които са неприложими за дадено стопанство, кандидат или
дейност, това обстоятелство се декларира с Приложение №
8: „Декларация за неприложими документи―. Подписаната
и сканирана декларация се прилага към съответния
задължителен документ, което позволява подаването на
проектното предложение.
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ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6
"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
доказателство, че е направено искане за издаването му
съгласно т. 15 от раздел 24 от Условията за
кандидатстване.‖ трябва да бъде прикачен в секция
„Опис на приложени документи на хартиен носител‖
или „Прикачени електронно подписани документи‖.
•Документът „17. Документи по т. 2, ІІ. Допълнителни
документи, доказващи съответствие с приоритет по
критериите за оценка от раздел 24 от Условията за
кандидатстване.‖ трябва да бъде прикачен в секция
„Опис на приложени документи на хартиен носител‖
или „Прикачени електронно подписани документи‖.
Въпроса ми е как трябва да се постъпи и каква е тази
секция „Опис на приложени документи на хартиен
носител‖
Благодаря и лек ден,

№ 74,
23.04.2018 г

Поздрави!
Владимир Георгиев
mehmed cholakov mehmed_cholakov@abv.bg
Здравейте,
във връзка с кандидатстване по Процедура чрез подбор
№ BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова
помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6
"Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.,
имам следния въпрос:

За доказване на съответствие с изискванията и при заявено
предимство, на етап кандидатстване се прилага
задължително диплома за завършено средно професионално
образование, придружена от свидетелство за професионална
квалификация или диплома за завършено висше образование
по образователно-квалификационна степен бакалавър или
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-6.001 ПО ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ
ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6
"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ

№ 75,
25.04.2018 г

1. Лице с Диплома за средно образование НЕ в областта
на селското стопанство, ветеринарната медицина или
икономическо образование със земеделска насоченост,
но с допълнително завършено обучение удостоверено
със Свидетелство за професионална квалификация 2-ра
степен по професия Фермер - Земеделец, ще се счита ли
за изпълнил условията по Приоритет 1 съгласно
Методика за оценка на проектните предложения?

образователно-квалификационна
степен
магистър
в
областите посочени в т. 5.8, подточка 5 от раздел 27
―Допълнителната
информация‖
от
Условия
за
кандидатстване.
Следва да имате предвид, че окончателно решение по оценка
на проектните предложения се взима от Оценителната
комисия, която ще разполага с цялата необходима
информация.

С уважение
Лидия Василева
Ognyan K. Paskalev o.paskalev@yahoo.com
Здравейте,
Съгласно Условията за кандидатстване с проектни
предложения за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ
за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на
стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 - 2020 г.:
1. „Бизнес планът задължително включва поне една
инвестиция
в
дълготрайни
материални
и/или
нематериални активи с единична цена не по-малка от
700 лева.―
Въпрос:
1.1. Достатъчно ли е да се посочи стойността на

В
Бизнес
планът
се
посочват
планираните
инвестиции/дейности в стопанството в периода на
изпълнение на бизнес плана. Независимо от заложените
индикативни години за изпълнение на планираните
инвестиции/дейности
на
земеделското
стопанство,
изпълнението на поне една от тях трябва да започне до девет
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BG06RDNP001-6.001 ПО ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ
ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6
"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
закупения посадъчен материал, който ще се използва за
създаване със собствените сили на земеделския
стопанин нови трайни насаждения в стопанството?
1.2. Тъй като това ще бъде индикативна стойност и
реалният разход може да бъде друг поради динамиката
на пазарните цени, как тази разлика ще се отрази на
изпълнението на бизнес плана?

месеца,
считано
от
датата
на
сключване
на
административния договор. Данните в бизнес плана се
попълват за съответните години, съобразно избраната крайна
дата на периода за проверка изпълнението му. Задължително
трябва да включва поне една инвестиция в дълготрайни
материали и/или нематериални активи с единична стойност
на актива не по-малко от 700 лева и точното изпълнение на
бизнес плана.

2. „В срок до изтичане на пет години от сключване на
административния договор бенефициентът е длъжен да
поддържа актуална регистрация като земеделски
стопанин по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските стопани
(обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.) и се осигурява по реда на
Кодекса за социално осигуряване.―
Въпрос: За какви осигурителни случаи и върху какъв
размер на осигурителния доход трябва да се осигурява
земеделски производител, който същевременно се
самоосигурява върху осигурителен доход 510 лв. и е
осигурен по 4-часов трудов договор върху сумата 283
лв.?
Благодаря преварително!

Във връзка с поставеният от Вас въпрос Ви информираме, че
на основание нормативните разпоредби в КСО,
НООСЛБГРЧМЛ, Наредба № Н-8, земеделските стопани,
упражнявайки земеделска дейност, не във всички случаи
подлежат на осигуряване, като регистрирани земеделски
стопани. В КСО са регламентирани различни възможности
за осигуряване, които дават право на избор на лицата за
основанието
за
осигуряване,
възможността
за
самоосигуряване, вида на осигуряване, както и възможността
за осигуряване на различни основания.

Огнян Паскалев
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-6.001 ПО ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ
ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6
"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
№ 76,
25.04.2018 г

Genoveva Parvanova genoveva_parvanova@abv.bg
Във връзка с обявената Процедура чрез подбор №
BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ
за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на
стопанства и предприятия" от ПРСР 2014 - 2020 г., моля
да дадете разяснения по следните въпроси :
Относно попълването на Декларация съгласно
приложение № 11 по чл. 4а, ал. 1 от ЗМСП . Как следва
да се попълни т.3 от декларацията, при положение че
няма промяна в данните, които определят статуса на
предприятието? Ако се отбележи "НЕ", то тогава как да
се тълкува текстът в скоби, поставен под т.3 - "
Отрицателният
отговор
предполага
погрешно
декларирана информация по т.1 и/или т.2."? При
положение, че няма промяна и статусът в т.1 и т.2
съвпада, то тогава какво трябва да се попълва т.3 от
декларацията - или трябва да се остави празно?
Моля да отговорите на поставените въпроси, тъй като в
Указанията за попълване на декларацията, които са
публикувани в пакета документи за кандидатстване по
процедурата, няма разяснения относно това как да се
попълни тази точка.

Попълването на Приложение № 11 към Условията за
кандидатстване „Декларация за обстоятелствата по чл.3 и
чл.4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП)― е
по образец, утвърден от министъра на икономиката и
енергетиката. В утвърдените документи за информация на
кандидатите, публикувани на електроната страница на
ИСУН 2020 и МЗХГ се съдържат и подробни указания за
начина на попълването им.

Публикувано на 04.05.2018 г.
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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-6.001 ПО ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ
ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6
"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
№ 77,
26.04.2018 г

evgeniq stoeva jennitu@abv.bg
Относно Процедура чрез подбор № BG06RDNP0016.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади
земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства
и предприятия" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020 г., и зададен въпрос №56
от 12.04.2018г. отговаряте по следния начин:
"Липсата на изрично посочена възможност за подаване
на проектното предложение в ИСУН 2020 от
упълномощено лице, за което да се прилага изрично
нотариално заверено пълномощно, което допуска
формулярът за кандидатстване да бъде с КЕП на
упълномощеното лице, предполага, че КЕП трябва да
бъде на името на кандидата."
Така даденият от Вас отговор е много общ и не цитира
точна разпоредба или заложено изискване в Указанията
за кандидатстване за изрична забрана или възможност за
подаване на проектното предложение с КЕП на
упълномощено лице. Следвайки Вашият отговор за
свободно тълкуване и залагане на презумпция на текста
от Условията за кандидатстване -"С квалифициран
електронен подпис, наричан по-нататък „КЕП",
кандидатът подписва единствено електронния
формуляр, което удостоверява достоверността на всички
приложени документи.", то не може ли да се приеме и

Целта на подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади
земеделски стопани― е насърчаване подпомагането на млади
фермери като по този начин се насърчава заетостта им. В
Условията за кандидатстване по конкретната процедура се
съдържа изрична информация за случаите на представляване
на кандидата от упълномощено лице. В т.6, буква „а‖ от
Раздел 21.2. „Оценка на административно съответствие и
допустимост― са описани обстоятелствата, които допускат
възможността за упълномощаване на друго лице.
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BG06RDNP001-6.001 ПО ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ
ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6
"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ

№ 78,
26.04.2018 г

тълкуването, че липсата на изрично посочена забрана за
подаване на проектното предложение в ИСУН 2020 от
упълномощено лице, за което да се прилага изрично
нотариално заверено пълномощно, което допуска
формулярът за кандидатстване да бъде с КЕП на
упълномощеното лице, предполага, че КЕП може да
бъде и на упълномощено лице?
Може ли да дадете разяснения и мотиви защо при
положение, че формата на предствляване чрез
упълномощено лице е законова и допустима
юридически и няма изрична забрана за нея в Условията
за кандидатстване по настоящата процедура, а също така
е разрешена при Оценката за административно
съответствие и допустимост, то при подаване на
проектното предложение тълкувате, че е недопустима и
КЕП не може да бъде на упълномощено лице?
evgeniq stoeva jennitu@abv.bg
Относно Процедура чрез подбор № BG06RDNP0016.001 по подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади
земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства
и предприятия" от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 - 2020 г., моля да дадете
разяснения по следните въпроси:
1. Съгласно т.17 Хоризонтални политики от Условията Конкретната подмярка, като част от ПРСР гарантира и
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BG06RDNP001-6.001 ПО ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ
ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6
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за кандидатстване следва да има съответствие между
проектното
предложение
и
принципите
на
хоризонталните политика на ЕС - равнопоставеност и
недопускане на дискриминация и устойчиво развитие.
В какво се изразява принципът за "равнопоставеност и
недопускане
на
дискриминация"
отнесен
към
проектното предложение по настоящата процедура?
Моля да дадете примери как да бъде отнесен и спазен
този принцип в контекста на проектното предложение,
така че да се спази изискването по процедурата.

спазва принципа на политиката свързана с равенството
между мъжете и жените. В същото време идеята й е да се
гарантират равни възможности за достъп на подпомагане за
всички, включително възможностите за достъп на хора с
увреждания чрез интегрирането на принципите на
недискриминацията.

2. В т. 17 от Условията за кандидатстване е записано "Не
се предоставя финансова помощ за проектни
предложения, които не са в съответствие с политиката
на Европейския съюз (ЕС) за равенство между половете,
недискриминация и устойчиво развитие." В случай, че
проектното предложение предвижда създаване на нови
работни места, то счита ли се за спазен принципът за
равнопоставеност и недопускане на дискриминация при
положение, че при наемането на работниците
кандидатът няма да допусне дискриминация по
отношение на пол, етническа принадлежност и т.н. и
опише начините за това в т.11 от Формуляра за
кандидатстване?

Както в посоченото Ваше запитване така и в условията за
кандидатстване в проектното предложение не следва да има
противоречия с принципите на политиката свързана с
равенството между мъжете и жените, както и с изискванията
по отношение на пол, етническа принадлежност или
увреждания.
Окончателното решение по оценка на проектните
предложения се взима от Оценителна комисия, която ще
разполага с цялата необходима информация в съответствие с
настоящата процедура.

3. След като проектното предложение трябва да е в Не, в частта „Форма за наблюдение и оценка― към
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съответствие с политиката на ЕС относно равенството
между половете и недопускането на дискриминация, то
защо в раздел XII. Форма за наблюдение и оценка т.8 от
Приложение №10 следва да се запише пол и възраст на
планираното увеличение на персонала (мъж/жена, под
или над 40г)? Още на етап кандидатстване и проектно
предложение се изисква да се заложи пол и възраст на
бъдещо наетия персонал. Това не се ли счита именно за
неравнопоставеност и дискриминация относно бъдещия
персонал в стопанството и не прави ли проектното
предложение в разрез с политиката на ЕС?

№ 79,
26.04.2018 г

приложение № 10 „Основна информация към проектното
предложение― не се цели разделението или дискримацията.
Приложението е свързано с отчитането на конкретни
индикатори и представяне на данни необходими за
статистически цели за отчитане на резултатите от ПРСР
2014-2020 г.

4. Според настоящата процедура "Общият размер на За настоящата процедура се приема курса на еврото съгласно
финансовата помощ за един кандидат е не повече от Европейската централна банка, където 1 евро = 1,9558 лв.
левовата равностойност на 25 000 евро." Фиксингът на
БНБ за еврото към българския лев е 1 евро=1,95583 лв.,
т.е. левовата равностойност на 25000 евро е равна на
48895,75лв., но като изискване във формул;яра в ИСУН
е заложена максимална сума за бюджета за БФП от 48
895.00 лв. Бихте ли дали разяснения защо се получава
подобна разлика от 0,75лв?
Petia Angelova [mailto:p_angelova1979@abv.bg]
Здравейте, имам въпрос относно подмярка 6.1: Така поставеният въпрос е неясен и не би могъл да се
Включват ли се пътищата необходими за маневриране предостави конкретен отговор към настоящият момент.
на селскостопанска техника /6 метра/ в изчисляване на Следва да имате предвид, че окончателното решение по
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площа на имота с трайни насаждения, с брой над оценка на проектните предложения се взима от Оценителна
минималния допустим за съответния вид в овощната комисия, която ще разполага с цялата необходима
градина? Имота ще се заявява за директни плащания на информация в съответствие с настоящата процедура.
площ по скица на имота! Благодаря за отговора!

№ 80,
29.04.2018 г

Георги Николов mlad_fermer@abv.bg
Здравейте,
Бих искал да задам следния въпрос:
1. В раздел 24. Списък на документите, които се подават
на етап кандидатстване, в точка 5 е посочено, че се
изисква и копие от документ за собственост на земя
и/или земеделска земя, и/или копие на договор за наем,
(включително ако е вписан в службата по вписванията
към съответния районен съд) и/или копие от вписан в
службата по вписванията към съответния районен съд и
регистриран в съответната общинска служба на МЗХГ
договор за аренда, които са предоставени за временно
ползване с договор за наем и/ или аренда на трети лица
преди датата на подаване на проектното предложение.

За земята, която е собственост на кандидата, но която
същият не обработва с цел производство на земеделска
продукция се предоставят документи, удостоверяващи това
обстоятелство. В допълнение, данните за земята трябва да
бъдат описани и в приложимите таблици в бизнес плана.
Документите, с които е отдадена на друго лице земята,
трябва да бъдат в съотвествие с българското законодателство
в тази област. Съгласно условията за кандидатстване скицата
се изисква за земята, с която кандидатите доказват
минималния икономически размер на земеделското си
стопанство в размер на 8000 евро, измерен в СПО.

117

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА №
BG06RDNP001-6.001 ПО ПОДМЯРКА 6.1 "СТАРТОВА ПОМОЩ
ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6
"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
(Документите се изискват само за земята, която
кандидатът не обработва или е предоставил на трети
лица за обработка).
За собствена земеделска земя, която е отдадена под наем
с едногодишен договор за настоящата стопанска година
на трето лице за обработка и е посочена в Таблица 1А от
Бизнес плана, необходимо ли е приложеният договор да
бъде нотариално заверен при условие, че е сключен за
една година?
Освен Договора за наем, нужно ли е да се представя и
нотариалния акт собственост на земята, както и актуална
скица?
№ 81,
29.04.2018 г

Благодаря предварително!
Георги Николов mlad_fermer@abv.bg
Здравейте,
Бих искал да задам следните въпроси:
1. В раздел 11.1 Критерии за допустимост на
кандидатите, в точка 1. 5. е записано, че Договорите за
наем и/или аренда по т. 1. 2. 4. и 1. 2. 5., включени при
определяне на изискуемия минимален икономически
размер на стопанството от 8000 евро СПО, трябва да са:
-1. 5. 1. влезли в сила към датата на подаване на
проектното предложение;
-1. 5. 2. с минимален срок на действие пет години, като

По въпрос 1: В условията за кандидатстване са изрично
посочени изискванията, които се отнасят за земята, която
формира минималния икономически размер на земеделското
стопанство на кандидата, измерен в СПО. От друга страна,
цялата налична в земеделското стопанство земя трябва да се
стопанисва от кандидата с регистрирано правно основание за
ползване през целия период, считано от датата на подаване
на проектното предложение до изтичане на пет години от
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към датата на подаване на проектното предложение датата на сключване на административния договор, както и в
може да са изтекли не повече от 24 месеца от срока.
съответствие с чл. 33б от ЗПЗП.
Означава ли това, че е достатъчно кандидата да
представи 5 годишни договори само за изискуемия
минимален икономически размер на стопанството от
8000 евро СПО, а за останалото СПО може да представи
и едногодишни договори?
2. Кандидатът има Диплома за завършено средно
професионално образование специалност: „Земеделски
техник―, придружена от свидетелство за професионална
квалификация „Земеделски техник― със специализация
„Лозарство―.
Ще се счита ли, че кандидатът отговаря на критерия за
подбор съгласно т. 1. 1. 1 от Раздел 22.1?

По въпрос 2: За доказване на съответствие с изискванията и
при заявено предимство, на етап кандидатстване се прилага
задължително диплома за завършено средно професионално
образование, придружена от свидетелство за професионална
квалификация или диплома за завършено висше образование
по образователно-квалификационна степен бакалавър или
образователно-квалификационна
степен
магистър
в
областите посочени в т. 5.8, подточка 5 от раздел 27
―Допълнителната
информация‖
от
Условия
за
кандидатстване.
Следва да имате предвид, че окончателно решение по оценка
на проектните предложения се взима от Оценителната
комисия, която ще разполага с цялата необходима
информация.

3. Съгласно т. 1. 1. 3 от Раздел 22.1 - проекти, подадени По въпрос 3: Договорът за контрол по смисъла на чл. 18, ал.
от кандидати, чиито стопанства са в процес на преход 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите
към биологично производство или са преминали към на земеделски продукти на Европейския съюз следва да е
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биологично производство на земеделски продукти и
храни по смисъла на Регламент (ЕО) № 834/2007 на
Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното
производство и етикетирането на биологични продукти
и за отмяна на Регламент (ЕИО) 2092/91 (ОВ L 189, от
20 юли 2007 г.) (Регламент (ЕО) № 834/2007) ще получат
приоритет. За да отговори кандидат на този критерии
освен Договор за контрол със сертифициращата
организация, е необходимо да се предоставят и
сертификационно писмо от контролиращото лице,
сертификат, или друг документ, удостоверяващ че
земята/площите и/или наличните животни, с които се
кандидатства по проектното предложение, са в процес
на преход към биологични или са биологични.
За такъв документ ще се приема ли плана за първично
производство като част от Договора с контролиращото
лице или протокола за преминала първа инспекция, в
които са описани площите, с които се кандидатства по
проектното предложение, и които са в процес на преход
към биологично производство?

подписан между кандидата и контролиращото лице,
получило разрешение от министъра на земеделието, храните
и горите за осъществяване на контрол за спазване правилата
на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 от
ЗПООПЗПЕС, придружен от документ (сертификационно
писмо от контролиращото лице, сертификат, или друг
документ), издаден от контролиращо лице, удостоверяващ че
земята/площите и/или наличните животни, с които се
кандидатства по проектното предложение, са в процес на
преход към биологични или са биологични. Приложените
документи следва да бъдат в съответствие с посочените погоре изисквания. Окончателното решение по оценка на
проектните предложения се взима от Оценителна комисия,
която ще разполага с цялата необходима информация в
съответствие с настоящата процедура.

4. Съгласно Условията за кандидатстване, в Приложение
3 Бизнес план е необходимо да се определи една обща
крайна дата за проверка с посочен точен ден, месец и
година. Това трябва да се съобрази с изискванията на т.
1.2. и 1.3 от раздел 18 от условията за кандидатстване, а

По въпрос 4: При определяне срока на искането за второ
плащане трябва да се съобрази с т. 1. 2 и 1. 2. 1 от раздел 18
„Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта―.
По отношение на посочената от Вас дата оценителната
комисия ще извърши проверка на заложените от Вас срокове
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именно:
- 1. 2. Срокът за подаване на искане за второ плащане се
посочва от кандидата в проектното предложение и
трябва да бъде не по-рано от 2 години и 6 месеца и не
по-късно от 4 години и 6 месеца от датата на подаване
на проектното предложение.
- 1. 2. 1. Когато в стопанството се отглеждат
едногодишни култури, срокът за подаване на искане за
второ плащане трябва да бъде след извършване на
засяването/засаждането на културите и най-малко един
месец преди очакваното прибиране на реколтата от тях.
Когато в земеделското стопанство се отглеждат
различни видове едногодишни култури и техните
срокове за засаждане и прибиране на реколтата са
различни, срокът за подаване на искането за второ
плащане се определя в съответствие с най-късния от
тези срокове.
В конкретния случай в стопанството се отглеждат
оранжерийни зеленчуци, като от 5 март до 5 април се
засаждат доматите и започва да се бере реколтата в
периода от 5 юни до 20 юли. Втората култура
краставици се засаждат в периода от 25 юли до 15 август
и се прибира реколтата от 15 септември до 30 октомври.
Тъй като краставиците са втора култура в стопанството,
попадат ли в хипотезата: „когато в земеделското
стопанство се отглеждат различни видове едногодишни

и данни в съответствие с цитираните по-горе точки от раздел
18. Окончателното решение по оценка на проектните
предложения се взима от Оценителна комисия, която ще
разполага с цялата необходима информация в съответствие с
настоящата процедура.
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"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
култури и техните срокове за засаждане и прибиране на
реколтата са различни, срокът за подаване на искането
за второ плащане се определя в съответствие с най- По въпрос 5: Виж отговор на въпрос № 72 от 20.04.2018 г.
късния от тези срокове― ?
Ако попадат в тази хипотеза, то тогава правилно ли ще
бъде да заложим дата на проверка 30 август 2021 г.?

№ 82,
30.04.2018 г

5. Кандидатът притежава имот от 5002 кв.м , в който има
построена оранжерия с площ 2107 кв.м., с която доказва
минималните 8000 СПО. Другата част от имота е в
размер на 2895 кв.м са Угари по анкетен формуляр.
Може ли с другата част от имота да направи увеличение
от минимум 4000 СПО в стопанството като построи нова
оранжерия?
Благодаря предварително!
Petko Todorov petko.todorov@abv.bg
Здравейте,
Във връзка с публикувана документация по Процедура
чрез подбор NoBG06RDNP001 - 6.001 подмярка 6.1
„Стартова
помощ
за
млади
земеделски
стопанства―моля за разяснения по следното питане:
Питане относно документи за попълване към условията
за
кандидатстване
и
конкретно
„Приложение_11_Декларация_МСП―.
Прави
впечатление, че изискуемият документ на отговаря по

При подаване на проектното предложение може да се
приложи актуалния вариант на декларацията по чл. 4а, ал. 1
от ЗМСП, публикувана на официалната страница на
Министерство на икономиката.
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ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ" ОТ МЯРКА 6
"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
форма и съдържание на такъв качен на официалната
страница на издателя, а именно Министерството на
икономиката и включително с такива образци на
формуляра качени в системата ИСУН по други
оперативни програми от една страна, и от друга страна
документа качен в секция Документи за информация
към
условия
за
кандидатстване,
а
именно
„sme_declaration_guidelines_2013― даващ указания за
попълването на първия цитиран, не съответства на
формата и съдържанието и остава откровени неясноти
относно попълването на предложената от вас форма.
Разбираемо е, че може да си съставяте формата на
документите и в този случай коригирайте някой от тях,
за да бъдат коректно и изчерпателно попълнени. Дайте
указания за същото и си проверете изрично
разминаването изложено тук.
Петко Тодоров
№ 83,
30.04.2018 г

Крали Марко [mailto:geleto_7@abv.bg]
Здравейте,
Имам следния въпрос:
При отваряне на раздел 7 „План за изпълнение / Дейности по
В табл.8 на бизнес плана /проектното предложение/ като проекта― се визуализира прозорец. Допустимите дейности за
вид дейности съм разделил в отделни графи двата курса финансиране са изброени в раздел 13 „Дейности, допустими
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"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
- за проф.умения и по опазване на компонентите на
околната среда, макар че в удостоверенията от ЦПО-тата
се отразяват заедно, като части от учебната програма.
При попълването на формуляра за кандидатстване в
ИСУН в т.7 План за изпълнение/Дейности по проекта
мога ли да обединя двата курса в една дейност ? Ще се
сметне ли за грешка ?
Благодаря предварително !
№ 84,
02.05.2018 г

за финансиране― от Условията за кандидатстване, които се
посочват в Таблица 8 „Описание на планираните инвестиции
и дейности, които ще бъдат извършени в рамките на периода
за проверка изпълнението на бизнес план‖ от Приложение №
3.
В описанието и начина на изпълнение на дейностите по
проектното предложение следва да бъде обоснована връзката
им с целите на проектното предложение.

К. Марков
Tanya Stoyanova [mailto:dobreva79@gmail.com]
Здравейте,
запитването ми е във връзка с Процедура чрез подбор
№ BG06RDNP001-6.001 по подмярка 6.1 "Стартова
помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6
"Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
В края на месец април 2018 год. закупих парцел засаден
с трайни насаждения с който ще участвам по подмярка
6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани".
Парцелът се намира на територията на община Крушари,
област Добрич. След покупката посетих Общинската
служба по Земеделие - Крушари за да си регистрирам
имота и да си извадя актуална скица, която да приложа

Скиците следва да бъдат актуални към датата на подаване на
проектното предложение. Когато скицата не е представена
към датата на подаване на проектното предложение, трябва
да представите писмени доказателства, че е направено искане
за издаване от съответния орган и да ги представите найкъсно в срока по т. 8 от Раздел 21.2 от Условията за
кандидатстване.
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"РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ"ОТ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА
ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
към заявлението си за кандидатстване по подмярка 6.1,
но това не може да се осъществи защото договорът на
поддържащата фирма на ОСЗ Крушари е изтекъл на
22.04.2018 год. Към момента не е обявена процедура за
избор на поддържаща фирма и актуални скици на нови
собственици не могат да бъдат издавани. Предвид
дългата процедура по избор на поддържаща фирма до
14.06.2018 год. такава няма да бъде избрана. Мога ли да
приложа актуална скица с данни на стария собственик,
ако не какъв вариант предлагате?
Тихомир Черкезов

Публикувано на 11.05.2018 г.
№ 85,
03.05.2018 г

По въпрос 1: Кандидатът посочва в бизнес плана видовете
дейности и/или инвестиции в дълготрайни материални и
нематериални активи, като те трябва да съответстват на
Уважаеми г-н/г-жо,
конкретната дейност на земеделското стопанство по
Във връзка с отговор на въпрос № 65 от 14.04.2018 г. проектното предложение.
Всеки кандидат в бизнес планът си трябва да докаже
моля да уточните следното:
увеличаване на икономическия размер на стопанството
1. По подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади спрямо първоначалния размер най-малко с левовата
земеделски стопани", допустими ли са разходи за равностойност на 4000 евро, измерен в СПО, най-късно до
ivivanov@dir.bg
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ПЕРИОДА 2014-2020 Г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
закупуване или изграждане на кланичен пункт съгласно
"Наредба № 4 от 15 юли 2014 г. за специфичните
изисквания към производството на суровини и храни от
животински произход в кланични пунктове, тяхното
транспортиране и пускане на пазара", или не са
допустими?

изтичане на посочената в бизнес плана крайна дата на
период за проверка на неговото изпълнение. Бизнес планът
задължително включва поне една инвестиция в дълготрайни
материални и/или нематериални активи с единична цена не
по-малка от 700 лева.
Следва да имате предвид, че окончателно решение по оценка
на проектните предложения се взима от Оценителната
комисия, която ще разполага с цялата необходима
информация.

2. Като допълнително Ви, моля да отговорите и на този:
Допустими за финансиране по подмярка 6.1 "Стартова По въпрос 2: Виж отговор на въпрос № 1.
помощ за млади земеделски стопани" ли са разходи за
закупуване или изграждане на кланичен пункт съгласно
"Наредба № 4 от 15 юли 2014 г. за специфичните
изисквания към производството на суровини и храни от
животински произход в кланични пунктове, тяхното
транспортиране и пускане на пазара", в случай, че
конкретната дейност на стопанството по проектното
предложение ще бъде отглеждането на бройлери (за
месо) и кокошки – носачки (за яйца).
С Уважение,
Иван Иванов
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№ 86,
08.05.2018 г

Ангел Велков [mailto:angel_farm@abv.bg]
Здравейте във връзка с кандиддастването по подмярка
6.1 възникна следния въпрос:
1.За доказване на инвестиция в ДМА мин 700 лв
възможно ли е да се доказва чрез засаждането на
трайните насаждения, които същевременно ще послужат
за увеличаване на размера на стопанството спрямо
първоначалния с мин.4000евро?

По въпрос 1: Да, възможно е да се доказва чрез засаждане на
трайни насаждения като в бизнес плана се посочват
планираните инвестиции/дейности в стопанството в периода
на изпълнението му съгласно Условията за кандидадтстване.

2. Какви документи е необходимо да представим за
доказване на инвестицията в ДМА чрез засаждане на
трайни насаждения при подаване на заявка за второ
пращане?
Благодаря за отговора

По въпрос 2: Необходимите документи доказващи
придобиване на дълготрайните материални и нематериални
активи са описани в раздел 4. „Списък с документи, които се
прилагат към искане за второ плащане― от условията за
изпълнение като следва да имате предвид както основните
документи, така и специфичните документи в зависимост от
вида на инвестициите, които сте заложили за изпълнение.
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