
                                                                                       

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

www.eufunds.bg 

*Заличаване на информация съгласно чл. 2 от Закона за защита на личните данни 

 

Утвърдил: …………П* 

Кирил Котев - Председател на УС на МИГ Сандански 

 

 ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.102 по ПОДМЯРКА 4.1. 

„ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“ ОТ 

СВОМР НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САНДАНСКИ – МИГ САНДАНСКИ“ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО 

ТЯХ 

 

№ Дата 

на 

получ

аване 

Данни на 

подателя 

(име и/или 

ел. поща), 

Въпрос Разяснения от МИГ 

Сандански 

 

1 

 

17.12. 

2018г. 

 

Галя Менова 

 

galyamenova@g

mail.com 

Здравейте,  

Във връзка с прием на проекти по процедура BG06RDNP001-19.102 - МИГ 

Сандански - подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства", Бихме 

искали да зададем няколко въпроса, а именно:  

1. Към пакета с документи е приложен стария калкулатор за земеделска 

техника, в който липсва възможност за изчисление на капацитета на 

техниката при наличие на животни в стопанството - Приложение 24а 

- Калкулатор земеделска техника.xlsx.  

 

Отговор по Въпрос 1 и 2: 

На сайта на ДФЗ е наличен актуален 

калкулатор - 

http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-

2020/merki-podpomagane/  /Подмярка 

4.1/ Калкулатор за земеделска 

техника, който може да използвате и 

инструкции за използване на 

калкулатор за оценка на капацитета на 

http://www.eufunds.bg/
http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane/
http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-podpomagane/
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Въпросът ни е при наличие на животни в стопанството и отглеждане на 

люцерна и други фуражни култури за изхранване на животните, как ще 

се оцени обективно капацитета на земеделската техника в проекта, 

която се закупува изцяло за обработка на люцерната, която не е основен 

земеделски продукт за земеделското стопанство? 

2. В инструкциите в Приложение № 24б е записано, че ”Калкулаторът 

не се  прилага за оценка на инвестиции в земеделска техника, изцяло 

насочени в сектор „Животновъдство“, когато земеделската 

техника се ползва само в границите на животновъдния обект.“ 

А как се прилага за инвестиции в земеделска техника, изцяло насочени 

в сектор „Животновъдство“, когато земеделската техника се ползва 

извън границите на животновъдния обект, както е в нашия конкретен 

случай? 

3. В кои случаи се изисква да се приложи към проектното предложение 

Приложение № 10 – Декларация за видовете и количества суровини ? 

От текста не става ясно дали тази декларация е изискуема за физически 

лица-земеделски производители и за какъв период, ако е приложима? 

4. С цел равнопоставеност на всички кандидати по отношение на 

раздел 22. „Критерии и методика за оценка на проектните 

предложения“, моля да дадете допълнителни разяснения, тъй като не 

става ясно как ще се прилагат следните критерии: 

-        Критерий 2: Производствата, услугите или дейностите по проекта 

са планирани да бъдат интегрирани в туристически продукт.  

 

земеделска техника. Aктуалният 

калкулатор и ниструкциите са 

публикувани на сайта на МИГ 

Сандански - www.mig-sandanski.eu  в 

секция Покани за прием/Прием на 

проектни предложение/Подмярка 4.1. 

 

Отговор по Въпрос 3: 

Приложение № 10 – Декларация за 

видовете и количества суровини – не е 

изискуем документ по Условията за 

кандидатстване в настоящата 

процедура и не трябва да се представя 

при кандидатстване с проектно 

предложение. 

 

Отговор по Въпрос 4: 

Критерий 2: Производствата, услугите 

или дейностите по проекта са 

планирани да бъдат интегрирани в 

туристически продукт. 

-  Допустимите дейности и разходи в 

т. 13 и т. 14 от Условията за 

кандидатстване, за които е доказано че 

са интигрирани в туристически 

продукт ще се признават по критерия. 

- Туристическите продукти на 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig-sandanski.eu/
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За доказване на съответствие се проверяват: Заявление за подпомагане, 

Бизнес план и други представени от кандидата документи доказващи, че 

дейностите и разходите, за чието подпомагане се кандидатства с проектното 

предложение ще бъдат интегрирани в туристически продукт. 

Моля да додадете тълкование относно това, кои дейности и/или 

производства ще се признават по критерия, че могат да се интегрират в 

туристически продукт?  

Кои продукти се считат за туристически на територията на МИГ 

Сандански? 

Какви документи ще се има предвид под понятието „други“? 

- Критерий 3: Проектът предлага възстановяване или разработване на 

характерни или традиционни местни производства. 

За доказване на съответствие се проверяват: В описателната част от 

Заявление за подпомагане, Бизнес план и други представени от кандидата 

документи доказващи че дейностите и разходите включени в проектното 

предложение предлагат възстановяване или разработване на характерни или 

традиционни местни производства. 

Моля да дадете тълкование кои производства ще се считат за 

характерни и кои за традиционни местни производства? 

-        Критерий 5: Предприятието има сключени предварителни 

договори за пласмент на продукцията. 

За доказване на съответствие: Трябва да бъдат представени сключени 

договори за пласмент на продукцията на земеделския производител.   

 

територията на МИГ Сандански не се  

различават по същност, специфика и 

форми от понятието „Туристически 

продукт“. 

- Под понятието „други“ се има 

предвид документи, подадени от 

кандидата на етап кандидатстване, с 

които доказва че производствата, 

услугите или дейностите са 

интегрирани в туристически продукт. 

 

Имайте предвид, че окончателно 

решение по оценка на проектните 

предложения се взима от 

Оценителната комисия. 

 

Критерий 3: Проектът предлага 

възстановяване или разработване на 

характерни или традиционни местни 

производства. 

Характерни и Традиционни местни 

производства на терирторията на МИГ 

Сандански: 

-  Оранжерийното 

зеленчукопроизводство, 

производството на ранни и 

средноранни Зеленчуци; лозарството 

http://www.eufunds.bg/
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Цитираните договори в този критерии на какви условия трябва да 

отговарят?  

Могат ли да се предоставят действащи договори към момента на 

кандидатстване, а не предварителни?  

Ако продукцията на земеделския производител е краве мляко и ако има 

сключен договор с местна мандра за изкупуване на млякото, ще се счете 

ли че е изпълнено условието на Критерий 5?  

За какъв период трябва да бъдат сключени договорите за пласмент на 

продукцията?  

Има ли изискване за описване на количества в договорите, които да 

бъдат съгласно производствената програма от Бизнес плана? 

5. В раздел 24.1 „Списък с общи документи“ към Условията за 

кандидатстване са посочени следните изискуеми документи: 

13. 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 

(ЗСПЗЗ), която участва при изчисляването на минималният стандартен 

производствен обем. Представя се  във формат „pdf“. 

Означава ли, че се представят документи само за доказване на 

минималния стандартен производствен обем на стопанството, а не за 

цялата налична земеделска земя в стопанството? 

Може ли да се докаже минималния стандартен производствен обем на 

стопанството само с регистрираните животни в анкетните формуляри 

от анкетна карта на земеделския стопанин, издадени по реда на Наредба 

№ 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските 

стопани? 

и овощарството; пасищното 

животновъдство и др. 

 

Имайте предвид, че окончателно 

решение по оценка на проектните 

предложения се взима от 

Оценителната комисия. 

 

Критерий 5: Предприятието има 

сключени предварителни договори за 

пласмент на продукцията. 

- Могат да бъдат представени 

действащи договори, ако кандидатът 

има сключен договор с местна мандра 

за изкупуване на млякото и същият 

бъде представен към проектното 

предложение и отговаря на 

изкисванията по-долу ще се счете, че е 

изпълнено условието на Критерий 5. 

- Договорите трябва да бъдат 

сключени  за срок до изтичане на 

Мониторинговия период по проекта. 

Съгласно Условията за изпълнение на 

проекти по процедурата: 

Получателят е длъжен да изпълнява 

задълженията за срок от:  

– три години след извършване на 

http://www.eufunds.bg/
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20. Отчет за приходи и разходи за предходната финансова година или 

последен приключен междинен период за кандидати, регистрирани в 

годината на кандидатстване. (Представя се, в случай че отчетът не е 

публикуван в Търговския регистър). Представя се във формат „pdf“. 

Ако земеделския производител е физическо лице какъв документ се 

представя? 

 

21. Справка за дълготрайни материални активи – приложение към 

счетоводния баланс  за предходната финансова година и/или за последния 

отчетен период. Представя се във формат „pdf“. 

Ако земеделския производител е физическо лице какъв документ се 

представя? 

 

23. Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда/решение по оценка на въздействие 

върху околната среда/решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка/становище по екологична 

оценка/решение за преценка на вероятната степен на значително 

отрицателно въздействие/решение по оценка за 

съвместимостта/писмо/разрешително от компетентния орган по околна 

среда (РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за опазване на 

околната среда (ЗООС) и/или Закона за водите (представя в случаите, когато 

издаването на документа се изисква по ЗООС и/или по Закона за водите). 

Представя се във формат „pdf“. 

 

окончателното плащане, когато е 

малко или средно предприятие по 

смисъла на чл. 3 от Закона за малките 

и средните предприятия;  

– десет години от датата на 

сключване на договора, когато е 

предоставена държавна или 

минимална помощ;  

– пет години след извършване на 

окончателното плащане за всички 

останали случаи. 

- Количествата описани в 

договорите трябва да съответстват 

параметрите заложени в Бизнес плана 

 

Имайте предвид, че окончателно 

решение по оценка на проектните 

предложения се взима от 

Оценителната комисия. 

 

Отговор по Въпрос 5: 

Т. 13 – в Условията за кандидатстване 

в т. 24.1 Списък с общи документи в 

поле № 24 е изискан: „Документ за 

собственост на земя и/или друг вид 

недвижими имоти, обект на 

инвестицията (важи в случаите, 

http://www.eufunds.bg/


                                                   

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

www.eufunds.bg 

 

Ако се кандидатства само за земеделска техника, изискуем документ ли 

е? 

Възможно ли е да се представи вх.номер към датата на кандидатстване? 

 

6. В раздел 24.1 „Списък с общи документи“ към Условията за 

кандидатстване никъде не е посочен като изискуем документ 

Удостоверение за регистрация на животновъден обект по смисъла 

на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност за 

година, както и документ за собственост или наем на 

животновъдния обект.  

Ще се изискват ли тези документи към проектното предложение, когато 

инвестицията е насочена към сектор „Животновъдство“?  

когато проектът ще се изпълнява 

върху имот - собственост на 

кандидата) или Документ за учредено 

право на строеж върху имота за срок 

не по-малко от 6 години считано от 

датата на подаване на проектното 

предложение, когато е учредено 

срочно право на строеж или 

документ за ползване на имота и/или 

сградата/помещението за срок не по-

малко от 6 години считано от 

датата на подаване на проектното 

предложение (което е приложимо)“, 

което означава, че се изискват 

документи за земята, която че бъде 

обект на инвестицията. 

 А в случая в поле № 13 от т. 24.1 

Списък с общи документи се изисква 

„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 (ЗСПЗЗ), която 

участва при изчисляването на 

минималният стандартен 

производствен обем“, което ознчава, 

че тук се прилагат документи за 

http://www.eufunds.bg/
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земята, която участва при 

изчисляването на МСПО. 

Да, минималният стандартен 

производствен обем на стопанството 

може да се докаже и само с 

регистрираните животни в анкетните 

формуляри от анкетна карта на 

земеделския стопанин, издадени по 

реда на Наредба № 3 от 1999 г. за 

създаване и поддържане на регистър 

на земеделските стопани. 

 

Т. 20 Отчет за приходи и разходи се 

изисква само за Юридически лица. 

 

Т. 21 Справка за дълготрайни 

материални активи се изисква само за 

Юридически лица и ЕТ. 

 

Т. 23 - Да, документът по т. 21 е 

изискуем документ и в този случай. На 

етап кандидатстване може да се 

подаде Вх. номер. На етап Оценка на 

административно съответствие и 

допусимст документът ще бъде 

изискан от Комисията за подбор на 

проектни предложения и в указания 

http://www.eufunds.bg/
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срок трябва да бъде представен. 

 
Отговор по Въпрос 6: 

На етап кандидатстване документът 

не е изискуем. 

 
 

http://www.eufunds.bg/

