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ОТГОВОРИ ПО ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕМ НА ПРОЕКТИ  

BG06RDNP001-19.076 на МИГ Тервел-Крушари 

Подмярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ 
 

Въпроси от 14.10.2018 
office@advokatifrp.eu 
 
 

Отговор от 15.10.2018 
migtk@abv.bg 

1)Анкетни карти 
Междувременно е започнала текущата стопанска година. Нужно ли е да 
се представят нови анкетни формуляри, заверени за 2018/2019г. 
 

 
Новата стопанската година започна на 

01.10.2018г. за текущата стопанска година е нужно да 
се представят нови заверени след 01.10.2018г. 
анкетни карти и формуляри, които да отразяват 
земеделската дейност на стопанството за 
2018/2019г., а когато културите не са засети 
/засадени се вписват в намерения за 
засяване/засаждане. 
 

2)Изчисляване на  икономическия размер на стопанството 
Кои данни следва да се ползват за изчисляване размера на стопанството 
-    Дали въз основа на данни в ИСАК от пролетта на 2018г. 
-    Дали въз основа на  анкетните карти за изтеклата стопанска 2017/2018г. 
-    Или въз основа на анкетни формуляри за започналата 2018/2018г. 
-    Ако има разлика в размера на стопанството по данни в ИСАК от  
пролетта на 2018г. и по анкетните карти за стопанската 2017/2018г.  в  
сравнение с размера на стопанството по анкетните карти за започналата  
2018/2019г. , кои данни ще се вземат предвид за определяне размера на  
стопанството за целите на преценката за допустимост и оценка на  
проектното предложение ? Например по данни в ИСАК от пролетта на 2018г.  
и по анкетни карти за 2017/2018г. размерът на стопанството е 80 000  

При положение че кампанията за 
идентифициране в ИСАК не е започнала и предстои 
през пролетта на 2019г., изчисляването на 
икономическият размер на земеделското стопанство 
е на база регистрационна карта, издадена по реда на 
наредбата по § 4 от ЗПЗП и анкетни формуляри към 
нея. Когато минималният стандартен производствен 
обем се доказва с намерение за засаждане/засяване, 
кандидатът представя регистрационна карта, 
издадена по реда на наредбата по § 4 от ЗПЗП и 
анкетни формуляри към нея за предходната 
стопанска година.  
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евро, но по данни от анкетните карти за 2018/2019г.  е 43 000 евро., кои  
данни ще следва да се ползват за определяне на размера на стопанството. 
 
3)Относно биологичното производство и оценяването му 
Достатъчно ли е контролиращата фирма да издаде документ, удостоверяващ  
че земята/площите, с които е обосновано ползването на инвестициите,  
свързани с производство на биологични продукти, са предмет на контрол  
към датата на кандидатстване и са в преход към биологично производство? 
В случай, че инвестицията ще се ползва и за площи, които са в преход към  
биологично производство,  и за други площи от същите или други култури  
от приоритетните области, които  се отглеждат конвенционално ,  ще се  
счита ли при оценяването, че проектът е за инвестиции, насочени към  
биологично производство? Въпросът е дали в такава ситуация се присъждат  
точки за проект, насочен към биологично производство. 
 

Изискване, за да бъдат присъдени точки по 
критерия за биологично производство е нужно - над 
50 % от допустимите инвестиционни разходи по 
проекта да са свързани с производство на 
биологични продукти и/или продуктите са в преход 
към биологично производство. Допустими 
инвестиционни разходи по проекти с инвестиции и 
дейности от стопанства за производство на 
биологични продукти и/или стопанства в преход 
към биологично производство на продукти са 
разходи, които се използват само за дейности 
свързани с производство на продукция от 
биологични продукти и/или продукти в преход към 
биологично производство. 

Условия и документи за доказване: Договор за 
контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от Закона за 
прилагане на Общата организация на пазарите на 
земеделски продукти на Европейския съюз 
(ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, получило 
разрешение от министъра на земеделието и храните 
за осъществяване на контрол за спазване правилата 
на биологичното производство по реда на чл. 19 и 20 
ЗПООПЗПЕС, придружен от документ 
(сертификационно писмо от контролиращото лице, 
сертификат, че кандидатът е производител на 
продукт/и, сертифициран/и като биологичен/и, или 
друг документ), издаден от контролиращо лице, 
удостоверяващ че земята/площите и/или наличните 
животни, с които е обосновано ползването на 
инвестициите, свързани с производство на 
биологични продукти, са предмет на контрол към 
датата на кандидатстване. 
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4)Относно оценяването по показател размер на стопанството 
Съгласно условията за кандидатстване за юридическите лице, създадени до   
1 година преди подаване на заявлението, не се прилага изискването за  
минимален размер на стопанството  и за доходи от земеделска дейност.   
Колко точки следва да се присъдят на такова юридическо лице, чието  
стопанство  е с размер  под  8000 евро ? 
 

За да бъде допустим за кандидатстване при всички 
Земеделски стопани физически или юридически 
лица е нужно доказване на минимален 
производствен обем от 8000 Евро СПО. За 
земеделски стопанства създадени до  1 година преди 
подаване на заявлението,  се прилага изискването за 
попълване на Декларация по образец съгласно 
(Приложение № 6) за изчисление на минималния 
стандартен производствен обем на стопанството 
през текущата стопанска година към момента на 
кандидатстване и/или документ за собственост или 
ползване на земята или заповеди по чл. 37в, ал. 4, 10 
и 12 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделските земи, която участва при 
изчисляването му;  
Когато минималният стандартен производствен 
обем се доказва с намерение за засаждане/засяване, 
кандидатът представя регистрационна карта, 
издадена по реда на наредбата по § 4 от ЗПЗП и 
анкетни формуляри към нея за предходната 
стопанска година. Представя се във формат „.pdf” 
 

5)Оценка на проекти на млади земеделски стопани по отношение на  
юридически лица, създадени до 1 година преди подаване на заявлението 
При оценяването на проекта  ще се присъждат ли точки за проект на млади  
земеделски производители на юридическо лице, създадено до 1 година преди  
подаване на заявлението от лице под 40 годишна възраст в съдружие с лице  
над тази възраст, при положение, че съдружникът под 40 годишна възраст е  
мажоритарен собственик и управител? 
 

Относно Критерий 7  - „Проектът е на млади 
земеделски стопани на възраст до 40 г.“,  за 
присъждане на точки се спазва дефиницията 
"Млади земеделски стопани" са лица, които към 
момента на подаване на заявлението за подпомагане 
са на възраст между 18 и не повече от 40 години и 
притежават съответни професионални умения и 
компетентности и се установяват за пръв път като 
ръководител на земеделско стопанство или вече са 
се установили през петте години преди подаване на 
заявлението за подпомагане. Когато кандидати за 
подпомагане са юридически лица, за да се считат за 
млади земеделски стопани, те следва да отговарят на 
изискванията по чл. 2 от Делегиран регламент № 
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807/2014 на Комисията от 11 март 2014 г. за 
допълнение на някои разпоредби на Регламент (ЕС) 
на Европейския парламент и на Съвета. Не са млади 
земеделски стопани кандидати - юридически лица, 
чийто мажоритарен дял от капитала е придобит от 
физическото лице на възраст между 18 и 40 
ненавършени години след 1 януари 2014 г. 
 

6) Изисква ли се представянето на план за създаването и отглеждането на  
етерично -маслени култури, които са многогодишни и с характер на трайни  
насаждения, например лавандула, безсмъртниче, но са създадени към датата  
на подаване на заявлението, а инвестицията, предмет на проекта, е за  
закупуване на машини за обработването и реколтирането им? 

 

За стари насаждения създадени преди датата 
на подаване на проектното предложение и не се 
кандидатства за тяхното създаване не се изисква 
план за тяхното създаване. План за създаването и 
отглеждането на етерично -маслени култури се 
изисква единствено когато обектът на инвестицията 
по проектното предложение са дейности, услуги и 
суровини необходими за създаване на ново 
насаждение обект на инвестицията. 
 

7)Списък с референтни цени 
В списъка с референтни цени (Приложени25 -референтни цени , електронна  
папка Документи за информация при кандидатстване) са включени  
саморазтоварващи  се ремаркета марка  Бонино, различни модели и  
мощности. Но са описани само като саморазтоварващи ремаркета, а в  
същност  този производител предлага на пазара редица  многофункционални  
саморазтоварващи ремаркета, някои от които представляват прикачен  
комбайн- ремарке за косене и прибиране на етерично -маслени култури 
като маточина, лавандула и други. Ако инвестицията се отнася до закупуване на  
прикачен комбайн – саморазтоварващо ремарке  Бонино за косене и  
прибиране на етерично-маслени култури, нужно ли е да се представят три  
независими оферти или е достатъчно да се посочи някой от кодовете за  
саморазтоварващо ремарке Бонино от списъка с референтни цени ? Ако може,  
как трябва да се подбере най-близкия код ? Ако посочените в списъка с  
референтни цени кодове се отнасят за модел с описание, което се отличава  
от планираната инвестиция , следва ли да се представят три независими  
оферти, доколкото по данни на производителя  на официалната му интернет  
страница http://www.boninoitaly.com/en/aromatic-hebs-harvester-machines/  

Относно Списъкът с референтни цени на ДФЗ 
можем да уточним, че актуалният списък е прикачен 
в раздел ДОКУМЕНТИ ВЪПРОСИ/ОТГОВОРИ на 
настоящата процедура. 
За да се кандидатства с една оферта избраният актив 
трябва да фигурира в този списък и да има свой 
номер по модел и марка. Ако избраният актив не 
фигурира с точният описан модел и марка в списъка 
с референтни цени се прилага процедурата за избор 
на доставчик с три конкурентни оферти. 
 

http://www.boninoitaly.com/en/aromatic-hebs-harvester-machines/
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прикачните машини-ремаркета за косене и прибиране на етерично маслени  
култури имат различни вариации и специфики, които могат да се различават  
според различни характеристики ? 
 
 
8)Допуска ли се закупуването на употребявана техника и машини? Кои  
машини се считат  употребявани („втора употреба“) ? 
 

Съгласно УСЛОВИЯ за кандидатстване с 
проектни предложения за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 4.1. 
«Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» 
на мярка M04 „Инвестиции в материални активи“ от 
Стратегия за водено от общностите местно развитие 
на МИГ Тервел – Крушари, Недопустими разходи по 
т.14.4 Стратегията за ВОМР определя като: 
А) Недопустими разходи  т.9 - за закупуване на 
оборудване, машини и съоръжения втора употреба; 
За да се смята техниката обект на инвестицията за 
нова собственикът трябва да бъде пръв доставчикът 
следва да попълни при продажбата Декларация че 
техниката е нова и неупотребявана 

 

 
9)относно разсад собствено производство 
Допустими ли са разходи за създаване на собствен посадъчен материал? Има  
ли изискване за представяне на лицензи/ разрешителни/ сертификати и  
други подобни за разсад, който е произведен от кандидата за собствени  
нужди – за засаждане на допълнителни площи с приоритетни култури,  
например разсад за домати, краставици, лавандула? 
 

Относно допустимостта на разходите за 
посадъчен материал следва да се спазят 
изискванията на т.13 от Подраздел  14.3 Условия за 
допустимост на разходите  Раздел 14. Категории 
разходи, допустими за финансиране Съгласно 
УСЛОВИЯ за кандидатстване с проектни 
предложения за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Подмярка 4.1. «Подкрепа за 
инвестиции в земеделски стопанства» на мярка M04 
„Инвестиции в материални активи“ от Стратегия за 
водено от общностите местно развитие на МИГ 
Тервел – Крушари а именно Оферентите на 
посадъчен материал трябва да имат издадено 
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разрешително за  производство и заготовка на 
посевен и посадъчен материал и/или удостоверение 
за регистрация като търговец на посевен и 
посадъчен материал в случаите, предвидени в 
Закона за посевния и посадъчния материал.  

 
10)относно планирането и разкриването  на поне три работни места на  
пълно работно време Разкриването и закриването  на работни места се извършва с  
утвърждаването на щатно разписание, за което се взема решение от работодателя. 
Ако кандидатът като работодател е приел решение за разкриване на  поне 3 или 
повече  работни места , с пълно работно време, на постоянен трудов договор, с 
основна заплата според нормативните изисквания, утвърдил е щатно 
разписание,  обявил е в Бюрото по труда тези работни места като вакантни, но не 
са се явили кандидати или са се явили, но след известен период от време някой  се 
е самоотлъчил от работа ( не се явява на работа)  или някой от тях е прекратил 
трудовия договор с предизвестие и овакантеното място отново е обявено в Бюрото 
по труда  и отново , и отново се е повторил някой от вече изброените  
сценарии, бенефициентът ще подлежи ли на санкции и какви ? Задавам  
въпроса във връзка с обезлюдяването на селските райони, и не само на  
селските, пораждащ сериозен проблем за осигуряването на работна ръка.  
Бенефициентът може да се окаже в ситуацията да не може да изпълни  
изцяло/частично планираното  за работните места по обективни причини -   
т.е  да  не може  да сключи планираните трудови договори или да ги  
сключи, но  работниците да ги прекратят едностранно на основание чл. 326  
от КТ и/или да спрат да се явяват на работа, респ. да не могат да бъдат  
заместени  от други лица за целия  или част от периода на ангажимента по  
административния договор. Бенефициентът няма как да накара някого да  
работи принудително, защото, не само, че няма ресурса да го стори, но  
най-вече заради това, че принудителният труд е забранен от закона -  
КОНВЕНЦИЯ № 105 относно премахването на принудителния труд, Европейска  
социална харта, Европейска конвенция за защита правата на човека, Харта  
на ЕС за основните права. 
 

Когато се кандидатства за точки по Критерий 6: 
Проектът създава допълнителна заетост за не по-
малко от 3 души. Задължението за поддържане на 
определения брой персонал се вписва в 
административния договор за отпускане на 
безвъзмездна финансова помощ и е за три години 
след извършване на окончателното плащане по 
проекта. Изпълнението подлежи на проверка в 
целия период на мониторинг, посочен в 
поясненията по т.Б 2 от бизнес плана и в 
административния договор. В резултат от 
изпълнението на проекта, в Бизнес плана - Таблица 
Б2 "Заетост", кандидатът предвижда разкриване и 
поддържане на нови работни места - целогодишно, 
по трудово правоотношение, на 8 часа работно 
време. Като наличните работни лица се проследяват 
като бройка, не поименно за целият период, което 
дава възможност за заменяемост, но бройките 
следва да бъдат спазени.  

 



                                                                                        

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони 
„Европа инвестира в селските райони” 

11)Допустими ли са разходи за инвестиции за машини и съоръжения за  
преработка на селскостопанска продукция от приоритетните области ? 
 

За да бъде допустим разход по настоящата 
процедура, то същият трябва да отговаря на 
изискванията на  Раздел 14 Категории разходи, 
допустими за подраздел 14.2 Допустими разходи 
Съгласно УСЛОВИЯ за кандидатстване с проектни 
предложения за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ по Подмярка 4.1. «Подкрепа за 
инвестиции в земеделски стопанства» на мярка M04 
„Инвестиции в материални активи“от Стратегия за 
водено от общностите местно развитие на МИГ 
Тервел – Крушари а именно: Закупуване и/или 
инсталиране на нови машини, съоръжения и 
оборудване, необходими за земеделския 
производствен процес, съхранение и подготовка за 
продажба на земеделска продукция от стопанството; 

 

 

                              

  


