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Публикувано на 23.11.2018 г. 

№, дата на 

получаване 

 

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

№ 1 

06.09.2018 г. 

Евгени Борисов 

e-mail: info@bullbrokers-bg.com  

 

Здравейте, искам да задам въпрос по ПРОЦЕДУРА 

ЧРЕЗ ПОДБОР № 

BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ 

ПРСР 2014-2020 Г.. 

Ако компания иска да кандидатства по схемата с код 63 

на дейност, където инвестицията е основно от специални 

ИТ приложения, платформи и др.,как би реализирала 

своя проект,след като е позволено само 10% за софтуер 

от другите разходи? Тук това са други разходи. 

Поздрави 

 

 

Съгласно т. 3 от раздел 14.1. „Допустими разходи“ от 

утвърдените Условия за кандидатстване, разходите за 

софтуер не могат да надвишават 10 на сто от разходите за 

изграждане или подобрения на недвижимо имущество и  

закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване до 

пазарната стойност на активите.  

№ 2 

07.09.2018 г. 

Евгени Борисов 

e-mail: info@bullbrokers-bg.com 

Здравейте, искам да задам въпрос по ПРОЦЕДУРА 

 

 

Съгласно т. 5.5 от раздел 13.3. „Недопустими дейности“ от 

mailto:info@bullbrokers-bg.com
mailto:info@bullbrokers-bg.com
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ЧРЕЗ ПОДБОР № 

BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ 

ПРСР 2014-2020 Г.. 

Ако компания иска да кандидатства по схемата , където 

инвестицията е основно от строителни машини - 

верижни багери и фадрома, попада ли при недопустими 

дейности, т.5.5. "за инвестиции за закупуване на 

превозни средства - пътни превозни средства, 

въздухоплавателни средства, плавателни съдове и 

плавателни средства, моторни превозни средства, 

четириколесни моторни превозни средства, автомобили, 

мотоциклети, мотопеди, трактори, самоходна земеделска 

и горска техника, ремаркета, полуремаркета и 

велосипеди;"? 

утвърдените Условия за кандидатстване, недопустими за 

подпомагане са дейности за инвестиции за закупуване на 

превозни средства - пътни превозни средства, 

въздухоплавателни средства, плавателни съдове и 

плавателни средства, моторни превозни средства, 

четириколесни моторни превозни средства, автомобили, 

мотоциклети, мотопеди, трактори, самоходна земеделска и 

горска техника, ремаркета, полуремаркета и велосипеди. 

В допълнение, следва да имате предвид и т. 14.36 от раздел 

27 „Допълнителна информация“. 

№ 3 

08.09.2018 г. 

 

SONIA dimitrova  

e-mail: credo5@abv.bg  

 

Здравейте, 

В раздел 13.3, т.5.5 от Условията за кандидатстване по 

подмярка 6.4.1, е посочено, че не са допустими 

 

1. Не са допустими инвестициите, които попадат в обхвата 

на т. 5.5 от раздел 13.3. „Недопустими дейности“ и във 

връзка с т. 14.36 от раздел 27 „Допълнителна информация“ 

от утвърдените Условия за кандидатстване. Посочените от 

Вас инвестиции попадат в обхвата на т. 14.36 от раздел 27 

mailto:credo5@abv.bg


 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА 

ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP001-

6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И 

ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. 

„ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

3 
 

инвестициите за закупуване на превозни средства.  

В тази връзка, моля да потвърдите: 

1.Допустима инвестиция по мярката ли са земекопните 

машини, които не са изброени като недопустими в т.5.5, 

защото не са превозни средства; 

2. Какви са допустимите строителни машини, които 

могат да закупят бенефициенти развиващи дейност в 

сектор строителство и/или има ли ограничения за тях. 

Следва да се има предвид, че строителните машини 

също не са превозни средства, а са прикачни като 

например скреперите, самоходни като валяците, 

релсонабиващи, тунелопробивни и т.н. 

3. Допустими ли са разходи за подобряване условията на 

труд, в т.ч  закупуване на строително скеле, платна, 

палетна количка и др. 

4. Моля, да посочите нормативния акт на база на който е 

прието, че превозните средства са недопустими за 

подпомагане по мярката, както и източника на 

дефиниция за "превозни средства" 

Благодаря 

„Допълнителна информация“ от утвърдените Условия за 

кандидатстване. 

2. Допустими инвестиции в сектор строителство са всички 

допустими разходи, с изключение на тези, описани в т. 16 от 

раздел 14.3 „Недопустими разходи“ и във връзка с т. 14.36 

от раздел 27 „Допълнителна информация“ от утвърдените 

Условия за кандидатстване. В допълнение следва да имате 

предвид, че окончателно решение по оценка на проектните 

предложения и представените към тях документи се взима 

от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

3. Допустимите разходи са описани в раздел 14.1 

„Допустими разходи“. 

4. На основание чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, ръководителят 

на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. е одобрил 

насоките за кандидатстване по процедурата за подбор 

BG06RDNP001-6.004  „Производство на продукти, които не 

са включени в Приложение I от Договора за 

функционирането на Европейския съюз“. В конкретния 

случай Условията за кандидатстване са утвърдени с 

ограничение за закупуване на превозни средства, 

определени в т. 14.36 от раздел 27 „Допълнителна 

информация“. 
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№ 4 

10.9.2018 

Krasimir Kochos  

e-mail: kkochos@abv.bg 

 

Здравейте ! 

Във връзка с  Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други 

неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции 

в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР   2014-

2020 г. , бих желал да получа тълкуване/отговор на два 

въпроса: 

1. Към 11.2  - Критерии за недопустимост на 

кандидатите 

цитат: 

  7. Не се дава предимство, а даденото предимство се 

отнема, когато бъде установено, че кандидат за 

подпомагане или негови членове са създали изкуствено 

условията след 1 януари 2014 г., необходими за 

получаване на това предимство, в противоречие с целите 

на европейското право и българското законодателство. 

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

9. Финансовата помощ не се предоставя на 

кандидати/бенефициенти на помощта, които не са 

независими предприятия по смисъла на чл. 4, ал. 2 от 

 

 

 

 

1. Във връзка с поставения от Вас въпрос правим пояснение, 

че не са допустими предприятия, които не са независими и 

за които се установят обстоятелства, описани в раздел 11.2 

„Критерии за недопустимост на кандидатите“ от Условията 

за кандидатстване. В допълнение следва да имате предвид, 

че окончателно решение по оценка на проектните 

предложения и представените към тях документи се взима 

от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

2. В процедурата няма ограничение за предмета на 

инвестиция за кандидати новосъздадени ЕТ, собственост на 

лекари и лекари по дентална медицина, за които се 

признават обстоятелствата в раздел 27 „Допълнителна 

информация“. 

mailto:kkochos@abv.bg
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ЗМСП и за които се установи, че са учредени или 

преобразувани след 1 януари 2014 г. с цел получаване на 

предимство в противоречие с целта на подмярката по 

ПРСР 2014 – 2020 г., включително с цел получаване на 

финансова помощ в размер, надвишаващ посочените по 

тези условия максимални размери. 

 

ВЪПРОС: Може ли дадете повече пояснения / с 

примери, защото от 01.01.2014 г. много от фирмите са 

сменили и сменят съдружници, собственици .... при 

някой със запазени лицензии, разрешителни и пр. Също 

така много от кандидатите имат по повече от една фирма 

-т.е. не са независими, но въпреки това са 

микропредприятия, съгл. ЗМСП. 

 

2. Към 27 - Допълнителна информация  

цитат: 

Важно: За кандидати ЕТ, при които собственикът е 

регистриран земеделски стопанин към момента на 

кандидатстване и е бил регистриран като такъв през 

последните три финансови години преди годината на 

кандидатстване с проектното предложение, и за 

кандидати ЕТ, собственост на физически лица - лекари и 
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лекари по дентална медицина, регистрирали лечебни 

заведения по чл. 36, ал. 2, изречение второ от Закона за 

лечебните заведения, по критерии за подбор № 1, 2, 3 и 6 

от раздел № 22 „Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения“ се признават и 

обстоятелствата за физическото лице собственик на ЕТ. 

ВЪПРОС : Може  ли новосъздадено ЕТ, собственост на 

лекар-дентална медицина, работещ повече от три години 

като самонает , съгл. Закона за лечебните заведения и на 

който се признават обстоятелствата като за физическо 

лице - да КАНДИДАТСТВА с проект за услуга с КИД 

извън 86.23 ? 

Лек ден ! 

Красимир Кочос 

№ 5 

11.09.2018 г. 

 Iveta Ivanova  

 e-mail:  ivanova_i_i@abv.bg  

 

Уважаеми дами и господа, 

 Във връзка с  отворения прием за кандидатстване по 

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.003 

„РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И 

ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО 

ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА 

 

1. Съгласно раздел 22 „Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения“ от Условията за кандидатстване, 

по критерий 1.2 „Проекти, подадени от кандидат, чийто 

собственик или представляващ притежава образование 

и/или стаж в сектора, за който кандидатства“ стажът се 

доказва с един или повече от следните документи на 

кандидата или представляващия кандидата или 

собственика/ците на кандидата: копие от 

mailto:ivanova_i_i@abv.bg
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НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 Г. 

имам следните въпроси: 

1.       Ще се вземе ли предвид стажът на Управителя на 

ЕООД и ще вземе ли точки кандидатът по критерий 1.2. 

„Проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или 

представляващ притежава образование и/или стаж в 

сектора, за който кандидатства“ , ако като доказателство 

за осигурителен стаж от най-малко 1 година 

трудов/осигурителен стаж по професията в съответния 

сектор, кандидатът приложи копие от осигурителна 

книжка, от което е видно, че Управителят е на договор 

за управление във фирмата. Фирмата има допълнителен 

код на дейност за последната финансова година G 45.20 

и ще кандидатства с проект, насочен към създаване и 

развитие на услуги отново с код G 45.20? 

2.       За критерий 1.1.“Проекти, подадени от кандидати, 

притежаващи опит в сектора, за който кандидатстват“ 

достатъчно ли е кандидатът да има допълнителен код на 

дейност в сектора, за който кандидатства? Основната 

икономическа дейност е различна от сектора, за който се 

кандидатства. 

3.       Относно критерий 2.1. „Кандидати, осъществявали 

дейност най-малко 3 години преди датата на 

трудова/осигурителна книжка, от която да е видно най-

малко 1 година трудов/осигурителен стаж по професията в 

съответния сектор.  

В тази връзка, за да получи точки по критерий 1.2, 

управителят на кандидата трябва да представи 

доказателства за стаж по професия в сектора, в който 

кандидатства. В допълнение следва да имате предвид, че 

окончателно решение по оценка на проектните предложения 

и представените към тях документи се взима от 

Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

 

2. По критерий 1.1 “Проекти, подадени от кандидати, 

притежаващи опит в сектора, за който кандидатстват“ 

получават точки кандидатите,  които докажат опит в 

сектора за който кандидатстват  с удостоверение от НСИ за 

основната и допълнителните икономически дейности, 

осъществявани от кандидата през предходната финансова 

година, предхождаща датата на кандидатстване. Условието 

се счита за изпълнено за кандидати, които докажат основна 

или допълнителна икономическа дейност с удостоверението 

от НСИ за предходната финансова година, еднаква с 

икономическата дейност по проектното предложение, с 
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кандидатстване“, как се доказва, че дейността на 

кандидата трябва да е извършвана изцяло на 

територията на община/общини от селски район? 

Седалището на кандидата ли следва да бъде в селски 

район. Има случай, в които фирмите имат едно 

седалище, но изпълняват дейността си на територията на 

друга община. Ще вземе ли точки по този критерий 

кандидатът, ако докаже с нотариално заверен договор за 

наем, че производственото му хале се намира в селска 

община, въпреки че седалището му не е в селска 

община? 

което се кандидатства. В допълнение следва да имате 

предвид, че окончателно решение по оценка на проектните 

предложения и представените към тях документи се взима 

от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

 

3. Изпълнението на условията по критерий 2.1 „Кандидати, 

осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на 

кандидатстване“ се доказват с документи, описани в т. 4, 5 и 

7 от раздел 24.3 „Списък с документи, доказващи 

съответствие с критериите за подбор на проекти“ към 

Условията за кандидатстване. 

№ 6 

12.9.2018  

 

Мария Петкова 

e-mail: mariia.sirakova@gmail.com  

 

Здравейте, 

в Приложение № 2 Основна информация за проектното 

предложение от Насоките за кандидатстване, в ред № 

157 на екселската таблица е записан текста 

"Кандидатът/законният представител на кандидата, 

задължително подписва собственоръчно и подпечатва 

всяка страница от бизнес плана". 

В Условията за кандидатстване в т.24. Списък на 

 

Във връзка с Вашия въпрос, следва да се придържате към 

изискванията за формат и начин на подписване на 

документите, описани в раздел 24.1. „Списък с общи 

документи“ и раздел 24.2 „Списък със специфични 

документи за кандидати земеделски стопани“. 

 

mailto:mariia.sirakova@gmail.com
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документите, които се подават на етап кандидатстване, 

24.1. Списък с общи документи,  по отношение на 

бизнес плана е записано в т.7. следното: "7. Бизнес план  

във формат „xls“ или „xlsx“ (Приложение № 4). Когато 

проектното предложение се подава от упълномощено 

лице, бизнес планът се представя с подпис/и и печат от 

кандидата на всяка страница, сканиран във формат „pdf“ 

или „jpg“, както и във формат „xls” или „xslx” по 

образец." 

Когато проектното предложение се подава от 

кандидата/законният представител в ИСУН 2020 чрез 

КЕП, и се прилагат задължителните общи документи, 

какъвто е и бизнес планът, защо следва всяка страница 

на бизнес плана задължително да се подписва 

собственоръчно и подпечатва, каквото е изискването 

посочено във формуляра за кандидатстване Приложение 

№ 2 (ред № 157 от екселската таблица) ?  

В същото време в Условията за кандидатстване в раздел 

24 т.7, такова изискване по отношение на бизнес плана 

има само, когато проектното предложение се подава от 

упълномощено лице. 

Моля да уточните това разминаване. 

Благодаря 
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№ 7 

12.9.2018  

Lubo Donchev  

e-mail: lubo2806@gmail.com  

 

Здравейте, 

1. Може ли ЮЛ което е ЗП, но няма 8000 СПО, да 

кандидатства в качеството си на микропредпиятие? 

2. Ако Да, трябва ли да попълва документите свързани 

със ЗП? 

3. Трябва ли да се отбележи някъде, да не се взима под 

внимание регистрацията като ЗП? 

Мерси 

Поздрави 

 

 

Всички допустими кандидати, които са регистрирани като 

земеделски стопани, трябва да отговарят на условията на т. 

4 от раздел 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ 

към Условията за кандидатстване. Кандидати земеделски 

стопани, които имат размер на стопанството по-малък от 

условието по т. 4 от раздел 11.1, не са допустими за 

подпомагане по процедурата. 

Обръщаме Ви внимание, че комисията за оценка извършва 

служебна проверка за регистрация по реда на Наредба № 3 

от 1999 г. на всеки кандидат. 

 

 

№ 8 

12.9.2018 

e-mail: N. Simeonov <golly@abv.bg>  

 

Здравейте, във връзка с вероятна техническа грешка в 

Приложение № 21 към Условията за кандидатстване по 

подмярка 6.4.1, моля за следното разяснение: 

Формулата на ред 16 от същото приложение е: 

ROUND(AVERAGE(B15+C15+D15);2). Същевременно 

на същия ред е записано "Средноаритметичен размер на 

оперативната печалба на кандидата за последните 3 

завършени финансови години". 

 

 

Кандидатите доказват потенциал за изпълнение на проекта, 

като изчисляват средноаритметичен размер на оперативната 

печалба за последните 3 завършени финансови години 

съгласно указанията в колона „А“ на ред 16 от Приложение 

№ 21 към Условията за кандидатстване и изискванията на 

критерий № 2.2 „Кандидати с потенциал за изпълнение на 

проекта“ от раздел 22 „Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения“.  

mailto:lubo2806@gmail.com
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За да отговаря формулата на условието на реда, същата 

би трябвало да е записана по следния начин: 

ROUND(AVERAGE(B15;C15;D15);2) или 

ROUND(AVERAGE((B15+C15+D15)/3);2). 

Моля за разяснение коя е вярната формула и следва ли 

при попълване на приложение Приложение №21 да 

използваме формулата 

ROUND(AVERAGE(B15;C15;D15);2). 

Благодаря, 

Наско Симеонов 

Формулата в ред 16, колона B, C и D от Приложение № 21 

към Условията за кандидатстване за изчисление на 

оперативната печалба на кандидата за последните 3 

завършени финансови години трябва да изчислява 

посоченото по-горе изискване, като за целта може да бъде 

използвана следната формула: 

ROUND(AVERAGE(B15;C15;D15);2). 

№ 9 

12.09.2018 

Атанас Петров atanas.petroph@gmail.com 

 

Здравейте,  

Във връзка с приема на проекти по процедура 

BG06RDNP001-6.003 "Развитие на услуги по подмярка 

6.4.1 бих искал да получа разяснения на следните 

въпроси: 

 

1) Съгласно критерии от 2.1.1 до 2.2.6 на Раздел 22 

"Критерии и методика за оценка на проектните 

предложения", както и в Раздел 27 "Допълнителна 

информация" , т. 3 и т. 4.2 от Условията за 

кандидатстване , е посочено  за кандидатите, като част 

 

 

1. Виж отговор на въпрос № 5.3.   

Кандидати, за които се установи, че са извършвали дейност 

и извън селски район, не отговарят на изискванията на 

критерия. В допълнение следва да имате предвид, че 

окончателно решение по оценка на проектните предложения 

и представените към тях документи се взима от 

Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

 

2. Във връзка с поставения от Вас въпрос следва да 

имате предвид, че секторът и кодът на икономическа 

mailto:atanas.petroph@gmail.com
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от изискването за присъждане на точки по тези 

критерии, да са извършвали дейност за предходните 3 

финансови год. на територията на община/общини в 

селски райони.  

Бихте ли дефинирали "дейност извършвана изцяло в 

селски район" и какъв показател се следи за присъждане 

на точки по критерия във връзка с въпроса ми?  

 

2) Съгл. критерий 1.1. от Раздел 22  "Критерии и 

методика за оценка на проектните предложения" - точки 

по критерия се получават , ако дейностите на кандидата 

до момента и дейностите по проекта са под един и същ : 

- сектор съгл. КИД 2008  

- раздел съгл. КИД 2008  

- група съгл. КИД 2008 

или - клас съгл. КИД 2008? 

 

3) В Приложение 2 "Основна информация за проектното 

предложение" , раздел VI Заявено изпълнение на 

критериите за подбор , критерии 1.1 и 1.2 - в сивото поле 

е посочено, че кандидатите следва да отбележат само 

един от двата горепосочени критерия, докато в 

текстовете на Условията за кандидатстване никъде не се 

дейност на предприятието следва да съвпада с кода на 

икономическа дейност на проектното предложение, които се 

определят по   обща статистическа класификация на 

икономическите дейности в Европейската общност - NACE 

Rev. 2,  съдържаща позиции, които се идентифицират от 

четиризначен цифров код (класове). 

 

 

3. Точките по критерий за оценка 1 „Проекти, подадени 

от кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, 

за който кандидатстват“ не могат да надхвърлят 10 т., 

съгласно решение на Комитета за наблюдение от заседание, 

проведено на 28.02.2018 г. 

В условията за кандидатстване, раздел 22 „Критерии и 

методика за оценка на проектните предложения“ е описан 

максималният брой точки за всеки от критериите и точките 

за критерий 1.1 и 1.2. В приложение № 2 към Условията за 

кандидатстване, в раздел VI. „Заявено изпълнение на 

критериите за подбор“, в сивото поле на ред 115 е описано, 

че кандидатът следва да отбележи само един, измежду 

критерий 1.1 и критерий 1.2.  

С цел яснота, моля да имате предвид, че съответствието с   

критериите за оценка се преценява на база представени 
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споменава това. Бихте ли разяснили, защо един кандидат 

не може да заяви точки и по двата критерия?  

Поздрави  

А. Петров 

документи, независимо от отбелязаните критерии за оценка 

от страна на кандидата. 

 

№ 10 

13.09.2018 

E-mail: sigen@abv.bg 

 

Здравейте, 

В Условията за кандидатстване раздел 24. 1. (списък с 

общи документи) точка 15 е записано: 

за проекти включващи разходи за СМР и за тяхното 

извършване се изисква одобрен инвестиционен проект 

съгласно ЗУТ.   

Представят се във формат „pdf“, „jpg“, „zip“ или „rar“.  

Въпросът е: Дали това са сканирани работни чертежи от 

хартиеният носител на проекта в пълен обем, във 

всичките му части, или rar файлове от съответния 

формат, на който е извършено проектирането.  

С уважение, 

Спас Кацаров 

 

 

Одобреният инвестиционен проект, съгласно т. 15 от раздел 

24.1 „Списък с общи документи“, изработен във фаза 

„Технически проект“ или „Работен проект“ (работни 

чертежи и детайли) в съответствие с изискванията на ЗУТ и 

Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на 

инвестиционните проекти, се представя сканиран във 

формат „pdf“ или „jpg“, като за намаляване на обема на 

документите може да се архивира във формат „zip“ или 

„rar“. 

Съгласно Условията за кандидатстване, документите се 

прилагат към формуляра за кандидатстване във формат, 

указан в Раздел 24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“. Оригиналите на 

документите се съхраняват от кандидата/бенефициента и се 

представят при поискване.  

№ 11 

13.09.2018 

E-mail: Iveta Ivanova ivanova_i_i@abv.bg  

 

 

 

mailto:sigen@abv.bg
mailto:ivanova_i_i@abv.bg


 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА 

ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP001-

6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И 

ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. 

„ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

14 
 

Уважаеми дами и господа, 

 Във връзка с  отворения прием за кандидатстване по 

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.003 

„РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И 

ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО 

ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА 

НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 Г. 

имам следния въпрос: 

1. Искам да кандидатствам с проект с код 93.11 за 

изграждане на закрит плувен басейн. В техническата 

документация басейнът е проектиран да бъде на първи 

етаж, а на втори етаж - заведение за хранене, на трети и 

четвърти стаи за настаняване. Допустимо ли са 

разходите за строително-монтажни работи и оборудване 

за изграждането на плувния басейн на първи етаж, при 

положение, че изграждането на останалите етажи ще 

бъде за сметка на Кандидата? 

С уважение, 

Ивета Иванова 

Във връзка с Вашето запитване Ви обръщаме внимание, че 

изграждането на закрит плувен басейн попада в допустим 

код по КИД-2008 – 93.11 „Дейности в областта на спорта“, 

като следва да имате предвид условията за допустимост, 

описани в раздел 13 „Дейности, допустими за 

финансиране“, на които трябва да отговарят проектите, а 

също така и ограниченията в раздел 13.3 „Недопустими 

дейности“. 

Окончателно решение по оценка на проектните 

предложения и представените към тях документи се взима 

от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

 

№ 12 

13.09.2018 

E-mail:  lunna@mail.bg  

Subject: Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 

– „Развитие на услуги във всички сектори и други 

неземеделски дейности“ 

 

Кандидатстването по процедурата се извършва единствено 

чрез електронно подадено проектно предложение в ИСУН 

съгласно раздел 23 „Начин на подаване на проектните 
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Здравейте, 

въпросът ми е следния: 

При подаване на проектно предложение, което включва 

разходи за СМР, за което е направено пълно 

проектиране съгласно ЗУТ и е необходимо да се 

приложат всички папки с документи включващи - Част 

Технологична, Част ВиК и т.н., които са доста обемни и 

дори има чертежи по-големи от формат А4 

задължително ли е всички тези папки да бъдат 

сканирани и качени в ИСУН 2020 или има възможност, 

както на други мерки до сега, папките да бъдат 

предадени в ОД-ДФЗ "Земеделие" на хартиен носител и 

в ИСУН да бъде приложен само входящият номер, че 

папките са подадени в деня на входиране на проектното 

предложение? 

Зори Георгиева 

предложения/концепциите за проектни предложения“. 

Виж отговор на въпрос № 10. 

 

№ 13 

14.09.2018 

E-mail: hminchev@primusbg.com  

  

Здравейте, 

във връзка с Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други 

неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции 

 

 

 

1. Всички плащания по проекта се извършват само по 

банков път. Съгласно т. 10 от раздел 14.3 „Недопустими 

разходи“ разходите, извършени чрез плащания в брой, са 
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в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 

2014-2020 г., имам следните въпроси: 

 

1) Допустимо ли е да се заплаща на изпълнителите на 

ръка, ако сумата е под 5000 лева или всички разходи по 

процедурата трябва задължително да са по банков път? 

 

2) Дейността G 45.20 "Техническо обслужване и ремонт 

на автомобили", описана и в критериите за оценка в 

раздел 22, т. 9.2, включена ли е в приложението на 

разпоредбата по регламент "Де минимис" относно 

тавана на минималната помощ до 100 000 евро за 

дейности свързани с автомобилни товарни превеози или 

за тази дейност се прилага таванът от 200 000 евро?  

Кой е кода/кодовете по КИД, който/които влиза/т в 

определението за автомобилни товарни превози? 

3) Ако споменатата дейност във въпрос номер 2 е 

допълнителна, то кандидатът и проекта му допустими ли 

са по процедурата и има ли значение процента на 

относителния дял от нетни приходи от продажби за тази 

допълнителна дейност за оценката на допустимостта или 

ТФО на проекта? 

4) За изчисляване дали инвестиционните разходи 

недопустими. 

2. Кода на икономическа дейност на предприятие – 

кандидат G 45.20 "Техническо обслужване и ремонт на 

автомобили" не попада в обхвата на сухопътни товарни 

превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, за 

които се прилага праг на минималната помощ 100 000 EUR 

за период от три бюджетни години. 

Съгласно КИД-2008 предприятията, които осъществяват 

автомобилни товарни превози, са включени в код по КИД – 

2008 - 49.41 „Товарен автомобилен транспорт“.   

3. Допустимите кандидати и дейности по процедурата са 

описани съответно в раздел 11 и раздел 13 от Условията за 

кандидатстване. Оценка на проектните предложения и 

представените към тях документи се извършва от 

Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

 

4. По процедурата се подпомагат проекти, при които над 75 

на сто от заявените за подпомагане инвестиционни разходи 

по проектното предложение са изцяло свързани с 

инвестиции по т. 1.1 от раздел 13.1 "Допустими дейности" 

съгласно дейностите определени в „Код по КИД – 2008“ от 

Класификация на икономическите дейности (КИД – 2008) и 
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попадат или не в обхвата на т. 1.1 от раздел 13.1 

"Допустими дейности" се определят само на база общата 

стойност на т. 1.1 до 1.5. Ако е правилно разбирането, то 

означава ли, че разходите по т.1.6 не се вземат предвид 

определянето на обхвата на инвестиционните разходи? 

5) Води ли се вид производство по смисъла на раздел 

13.1, т.1.2, производството на енергия от ВЕИ за 

собствено потребление или в обхвата на т.1.2 влизат 

производства, които целят продажба? Правилно ли е 

схващането, че инвестиционните разходи свързани с 

производство не трябва да превишава 25% от общата 

стойност на заявените за подпомагане разходи, според 

изискванията на процедурата? 

6) Ремонтът на помещения води ли се СМР, извън 

обхвата на определението в т. 5 от раздел 13.2 ? 

7) Анализът по т.17 от раздел 13.2 има ли определена 

форма или тя е по преценка на правоспособното лице 

стига да доказва изискванията? Кои лица са 

правоспособни да го направят? Трябва ли да имат само 

законово придобита правоспособност по дадена 

професия и трябва ли да членуват в дадена колегия или 

организация? 

8) Същият е въпроса(като въпрос - 7) и за 

посочени в т. 2 на Приложение №18. Инвестиционните 

разходи по проектното предложение се определят като 

относителен дял от общия размер на заявените от кандидата 

в проектното предложение инвестиционни разходи от т. 1.1 

до 1.5 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“.  

5. По процедурата се подпомагат проекти, при които над 75 

на сто от заявените за подпомагане инвестиционни разходи 

по проектното предложение са изцяло свързани с 

инвестиции по т. 1.1 съгласно дейностите определени в 

„Код по КИД – 2008“ от Класификация на икономическите 

дейности (КИД – 2008) и посочени в т. 2 на Приложение 

№18.Инвестиционните разходи за дейности с код по КИД 

посочени в т. 1 на Приложение № 18 към Условията за 

кандидатстване трябва да бъдат на стойност по-малка от 25 

на сто от заявените за подпомагане инвестиционни разходи 

по проектното предложение. 

6. В раздел 13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ са 

определени изискванията, на които следва да отговарят 

дейностите с включени разходи за строителни и монтажни 

дейности (СМР), съобразени с изискванията на  Закона за 

устройство на територията (ЗУТ). 

7. Условията за кандидатстване определят изискване, че 

посочения анализ следва да бъде изготвен или съгласуван от 
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инвестиционния проект и подробните количествени 

сметки, които трябва да се изготвят от правоспособно 

лице? 

9) Разходите, по т. 1.5. нематериални инвестиции от 

раздел 14.1, включват ли изработка на интернет сайт? 

10) Правилно ли е следното разбиране - разходите от 

офертата по т.10 от раздел 14.2 във връзка с точка 9, се 

прилагат от оценителите в таблицата от приложение 7, 

като се определят референтните цени на база посочените 

в таблицата проценти.  След това оценителите сравняват 

тези цени с размера на заложените разходи от кандидата 

и така определят окончателната стойност? Ако това не е 

правилно разбиране, моля посочете правилния метод на 

определяне с пример? 

Поздрави! 

Х.Минчев 

правоспособно лице с компетентност в съответната област, 

като за посочения анализ няма изрично определена форма.  

Оценка на проектните предложения и представените към 

тях документи се извършва от Оценителната комисия, която 

ще разполага с цялата необходима информация. 

8. Във връзка с поставения  въпрос Ви обръщаме внимание, 

че инвестиционните проекти следва да бъдат съобразени с 

разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове. 

9. Разходите за изработка на интернет сайт се включват в 

разходите по т. 1.5 от раздел 14.1 „Допустими разходи“. 

10. Във връзка с Вашето запитване Ви информираме, че 

съгласно т.10 от раздел 14.2 „Условия за допустимост на 

разходите“, оценителната комисия по чл. 33 от ЗУСЕСИФ 

извършва съпоставка между размера на определения 

референтен разход и на предложения за финансиране от 

кандидата, като одобрява за финансиране разхода до по-

ниския му размер. 

№ 14 

15.09.2018 

E-mail: Diana Nesheva [mailto:foxy12007@gmail.com]  

 

1. Може ли новообразувано предприятие да кандидства 

по точка 9.1  създаване или развитие на здравни и 

социални услуги , а не само по  изброените кодове от 

НСМНСП?  

 

 

1. В случай, че Вашия въпрос е насочен към раздел 22 

„Критерии и методика за оценка на проектните 

предложения“, следва да имате предвид, че по критерий 9.1 

„Проекти, насочени към създаване или развитие на здравни, 
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2. при дейност, в която 100% от разходите са по код на 

икономическа дейност 86.22 дейност на лекари 

специалисти   допустими ли са разходи да ремонт на 

помещения не само за лекарски кабинети и приемни, но 

и за настаняване на пациенти, които имат нужда от 

долекуване от тези лекари? 

 и тъй като това долекуване изисква да има поне няколко 

стаи за пациенти, допустими ли са  професионално 

кухненско оборудване, пералня? Допустими ли са 

разходи за обзавеждане  на тези стаи, както и за 

кабинетите на лекарите? 

 

Веселка Маринова 

Батак 

социални услуги, или услуги насочени към деца“ точки 

получават само проектни предложения,  

с ангажимент, насочен изцяло в описаните кодове по КИД.  

2. Във връзка с Вашия въпрос следва да имате предвид 

описаните дейности в КИД-2008 под код 86.22 „Дейност на 

лекари специалисти“. 

№ 15 

16.09.2018 

E-mail: tinka_ivanova87@abv.bg 

Тинка Иванова  

 

Здравейте, от Януари подготвям документи за 

кандидатстване по мярката, идеята е да се занимавам с 

децата и възрастни, който да изучават различни занаяти 

типични за регион Ловеч. Въпроса ми е следния, 

възможно ли е средствата(50%), който трябва да бъдат 

предоставени от нас да се кандидатства за кредит от 

 

 

 

Допустимите разходи по процедурата са описани в раздел 

14.1. „Допустими разходи“ към условията за 

кандидатстване. Разходите за подготовка на проектното 

предложение са описани в т. 1.6 на същия раздел. Също така 

следва да се запознаете с условията за допустимост на 

разходите, описани в раздел 14.2. 
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фонда. И искам да получа нагледен пример какво ще се 

покрива като допустимите разходи ( Примерно  до сега 

съм похарчила само за архитекти 6000 хил.лв., като 

общата стойност на проекта евентуално ще бъде 50000 

хил лв. Каква част от тях ще влезе като допустими 

разходи?) 

Благодаря Предварително!  

В допълнение Ви обръщаме внимание, че допустимите 

дейности са описани в раздел 13.1 и приложение № 18 към 

Условията за кандидатстване. 

Разясненията се дават по отношение на условията за 

кандидатстване, не съдържат становище относно качеството 

на проектното предложение и са задължителни за всички 

кандидати. 

 

№ 16 

17.09.2018 

E-mail: N. Simeonov [mailto:golly@abv.bg]  

 

Моля за разяснение и уточнение по описания по-долу 

въпрос във връзка с Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички 

сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 

6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. 

  

Съгласно т. 14.1. Допустими разходи, подточка 1.4. 

гласи, че допустим разход е: Закупуването на сгради, 

помещения и други недвижими имоти, необходими за 

изпълнение на проекта, предназначени за 

производствени дейности на територията на селски 

район съгласно Приложение № 1. Тъй като съм 

 

 

Възможност за закупуване на сгради, помещения и други 

недвижими имоти е допустимо, когато са необходими за 

изпълнение на проекта и са предназначени за 

производствени дейности на територията на селски район 

съгласно Приложение № 1 към Условията за 

кандидатстване.  
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стоматолог, допустим разход ли ще е закупуването на 

помещение, в което ще предоставям стоматологичните 

си услуги, при спазването на останалите условия и по 

насоките и предоставянето на съответните документи за 

закупуването (предварителен договор и данъчна 

оценка)? Моля да имате предвид, че проекта ми ще е 

изцяло обвързан със стоматологична дейност и няма да 

бъде свързан с производство. В допълнение, моля да ми 

дадете точен отговор, а не да ме препращате към 

разпоредби от насоките за кандидатстване. 

  

С уважение, 

Наско Симеонов 

№ 17 

17.09.2018 

E-mail: Pleven Agro Consult [plevenagro_consult@abv.bg]  

 

   Уважаеми дами и господа, 

бихме искали да ни разясните  от условията за  

кандидатстване  за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  по процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ 

  

 

Закупуването на плавателни средства и плавателни съдове е 

недопустим разход, тъй като попада в обхвата на т. 5.5 от 

раздел 13.3. „Недопустими дейности“ от Условията за 

кандидатстване. В допълнение следва да имате предвид и 

допустимите кодове по т. 2 от Приложение № 18 към 

Условията за кандидатстване. Разясненията се дават по 

отношение на условията за кандидатстване, не съдържат 

становище относно качеството на проектното предложение 
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ПРСР 2014-2020 Г.  недопустими дейности по точка  

13.3 раздел 5.5   

- за инвестиции за закупуване на превозни средства - 

пътни превозни средства, въздухоплавателни средства, 

плавателни съдове и плавателни средства, моторни 

превозни средства, четириколесни моторни превозни 

средства, автомобили, мотоциклети, мотопеди, трактори, 

самоходна земеделска и горска техника, ремаркета, 

полуремаркета и велосипеди; 

Въпросът ни е:  

Допустима ли ще е инвестицията, ако бъдат закупени 

каяци и прилежащата към тях екипировка /гребла, 

спасителни жилетки, рулове за управление/. Същите ще 

се използват за провеждане на курсове по спецификата 

на гребане с каяк в язовири в района на с. Горни Дъбник 

и гр.Долни Дъбник. Курсовете ще бъдат предназначени 

за различна възрастова граница, а именно: деца от 11-16 

години, младежи 17-21 години и възрастни 21+ години. 

Възнамеряваме да закупим 20 бр. каяци с екипировка, 

като цената на 1 бр. с включено оборудване е между 

6000-7000 лв.  

Ще се отнесе ли въпросната инвестиция към графата на 

„Плавателни съдове и плавателни средства или това се 

и са задължителни за всички кандидати. 
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отнася само за лодки с двигатели? 

  

Благодарим предварително! 

Поздрави! 

Стефан Стоянов 

№ 18 

17.09.2018 

Email: Иван Иванов [mailto:euro_092018@abv.bg]  

 

Здравейте,  

Във връзка с кандидатстване по подмярка 6.4.1 от ПРСР 

2014-2020 бихме желали да получим следната 

информация:  

 

Нашата компания е дългогодишен официален вносител 

за страната на земеделска техника и прикачен инвентар. 

В този смисъл основната дейност на фирмата е 

търговска.  Като съпътстваща и присъщо необходима 

дейност се осъществява гаранционна и следгаранционна 

техническа поддръжка и ремонт на предлаганата 

земеделска техника. Именно за развитие на тази 

съпътстваща допълнителна сервизна и ремонтна дейност 

бихме желали да кандидатстваме за безвъзмездна помощ 

по подмярка 6.4.1. Въпросите ни са следните: 

 

 

 

 

 

1. По критерий 1.1 “Проекти, подадени от кандидати, 

притежаващи опит в сектора, за който кандидатстват“ 

получават точки кандидатите,  които докажат опит в 

сектора за който кандидатстват  с удостоверение от НСИ за 

основната и допълнителните икономически дейности, 

осъществявани от кандидата през предходната финансова 

година, предхождаща датата на кандидатстване. Условието 

се счита за изпълнено за кандидати, които докажат основна 

или допълнителна икономическа дейност с удостоверението 

от НСИ за предходната финансова година, еднаква с 

икономическата дейност по проектното предложение, с 

което се кандидатства. В допълнение следва да имате 

предвид, че окончателно решение по оценка на проектните 

предложения и представените към тях документи се взима 
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1) Ще получим ли точки по Критерий 1.1 "Проекти, 

подадени от кандидати, притежаващи опит в сектора, за 

който кандидатстват", ако основната ни дейност е 

търговска, а ремонтната и сервизна, за която се 

кандидатства по проекта, се явява допълнителна за 

фирмата? Необходимо ли е тази допълнителна дейност 

да фигурира в удостоверението от НСИ за основната и 

допълнителните икономически дейности, 

осъществявани от кандидата през предходната 

финансова година, предхождаща датата на 

кандидатстване? 

 

2) Ще получим ли точки по Критерий 9.2 "Проекти, 

насочени към създаване или развитие на услуги" за 

принадлежност на проекта към сектор:                                                                                          

• G 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на 

автомобили“  

или                                                                         

• С 33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“  

при насоченост на инвестициите по проекта към 

закупуване на машини и оборудване за ремонтна и 

сервизна дейност на земеделска самоходна техника и 

прикачен инвентар? Земеделската техника влиза ли в 

от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

 

2. По критерий 9.2 „Проекти, насочени към създаване или 

развитие на услуги“ получават точки проектни 

предложения, при които инвестициите по проектното 

предложение са изцяло свързани с посочените в критерият 

за оценка кодове по КИД-2008 и  дейностите и приходите 

по проекта се реализират изцяло от тези услуги. 

Принадлежността на инвестициите към дейностите по т.1.1 

и/или т. 1.2, включени към проектното предложение се 

определя съгласно „Код по КИД – 2008“ от Класификация 

на икономическите дейности (КИД – 2008) за дейностите, за 

чието подпомагане се кандидатства с проектното 

предложение съгласно Приложение № 18. Ремонтна и 

сервизна дейност на земеделска самоходна техника и 

прикачен инвентар попада в обхвата на код по КИД-2008 

33.12 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“.  

Изискванията към проектните предложения по критериите 

за оценка са описани в раздел 27 „Допълнителна 

информация“. Окончателно решение по оценка на 

проектните предложения и представените към тях 

документи се взима от Оценителната комисия, която ще 
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обхвата на машините и оборудването по критерий C33? 

На какви изисквания следва да отговаря проекта, за да 

получи точки по този критерий? 

С уважение: Иван Иванов 

разполага с цялата необходима информация. 

 

 

 

 

№ 19 

17.09.2018 

 

 

Email: ily_ily@abv.bg  

 

Здравейте, 

В момента работим по един проект за изграждане на 

аптека с пансион за възрастни хора в гр. Сапарева баня, 

с който бихме желали да кандидатстваме по мярка 6.4.1. 

"Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности" от 

ПРРС 2014-2020г. Въпросът е дали ще получим 30 точки 

по критерия 9.1. "Проекти, насочени към създаване или 

развитие на здравни, социални услуги, или услуги 

насочени към деца", тъй като и двете дейности са от 

изброените в критерия кодове, но проекта е в два 

сектора G 47.73 „Търговия на дребно с лекарства и други 

фармацевтични стоки“ и Q 87.30 „Социални грижи с  

настаняване на възрастни лица и хора с физически 

увреждания“, като изпълняваме условието " Точки по 

критерия се присъждат при проекти с ангажимент, 

насочен изцяло в описаните кодове по КИД.". 

 

 

 

Точки по критерий № 9.1 се присъждат при проекти с 

ангажимент, насочен изцяло в описаните кодове по КИД. 

Проектните предложения получават точки по критерий № 

9.1 само в случай на избор на един или повече от 

посочените в критерия кодове, съгласно раздел 22 

„Критерии и методика за оценка на проектните 

предложения“ от Условията за кандидатстване. 

Окончателно решение по оценка на проектните 

предложения и представените към тях документи се взима 

от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 
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Моля за Вашият отговор, за да сме сигурни, че правилно 

тълкуваме условията по критерия! 

Предварително Ви благодаря! 

На разположение сме при необходимост от 

допълнителна информация. 

В очакване на Вашият отговор! 

С уважение, 

Илиян Илиев 

 

№ 20 

17.09.2018 

E-mail: investment_6_4_1@abv.bg 

 

Здравейте, 

Във връзка с кандидатстване по подмярка 6.4.1 от ПРСР 

2014-2020 бихме желали да получим следната 

информация: 

Основната дейност на нашата компания е консултантска. 

Във връзка с диференциране на дейността на фирмата 

планираме инвестиция в сектор "Информационни 

технологии" от НСНМСП 2014 - 2020 г.: 

 

1) Ще получи ли проекта точки по Критерий 1.1 

"Проекти, подадени от кандидати, притежаващи опит в 

сектора, за който кандидатстват" при положение, че 

дейност в областта на информационните технологии не 

 

 

 

1. По критерий 1.1 “Проекти, подадени от кандидати, 

притежаващи опит в сектора, за който кандидатстват“ 

получават точки кандидатите,  които докажат опит в 

сектора за който кандидатстват  с удостоверение от НСИ за 

основната и допълнителните икономически дейности, 

осъществявани от кандидата през предходната финансова 

година, предхождаща датата на кандидатстване. Условието 

се счита за изпълнено за кандидати, които докажат основна 

или допълнителна икономическа дейност с удостоверението 

от НСИ за предходната финансова година, еднаква с 

икономическата дейност по проектното предложение, с 

което се кандидатства. В случай, че дейността за която се 
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фигурира в удостоверението от НСИ за основната и 

допълнителните икономически дейности, 

осъществявани от кандидата през предходната 

финансова година, предхождаща датата на 

кандидатстване? 

 

2) Ще получим ли точки по Критерий 4.1 "Проекти в 

секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови 

предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от 

Националната стратегия за насърчаване на малките и 

средните предприятия " за принадлежност на проекта 

към сектор J62 „Дейности в областта на 

информационните технологии“? На какви изисквания 

следва да отговаря проекта, за да получи точки по този 

критерий? 

 

С уважение: Георги Георгиев 

кандидатства не фигурира в някой от кодовете за основна 

или допълнителна дейност на кандидата, съгласно 

удостоверението от НСИ, той няма да получи точки по 

критерий 1.1. В допълнение следва да имате предвид, че 

окончателно решение по оценка на проектните предложения 

и представените към тях документи се взима от 

Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

 

2. Във връзка с втория Ви въпрос следва да се запознаете с 

условията, описани в т. 6 от раздел 27 „Допълнителна 

информация“ от Условията за кандидатстване. 

№ 21 

18.09.2018 

E-mail: Петър Димитров [mailto:petyrd55@gmail.com]  

Subject: Разяснения по документите и условията за 

предоставяне на финансова помощ 

 

Здравейте, 

От сайта на ДФЗ, разбрах че на посочения email - адрес 

Съгласно чл. 26, ал. 8 от Закона за управление на средствата 

от Европейските структурни и инвестиционни фондове 

(ЗУСЕСИФ), кандидатите в процедура за подбор на 

проектни предложения може да искат разяснения по 

условията за кандидатстване и условията за изпълнение в 

срок до три седмици преди изтичането на срока за 
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може да се получат разяснения по документите и 

условията за предоставяне на финансова помощ по 

подмярка 6.4.1 "Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности". 

Благодаря предварително.  

Лек и успешен ден! 

кандидатстване. Разясненията се утвърждават от 

ръководителя на управляващия орган. 

Пълният пакет документи по процедурите за подбор на 

проектни предложения: 

№ BG06RDNP001-6.004  „Производство на продукти, които 

не са включени в Приложение I от Договора за 

функционирането на Европейския съюз“ по подмярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от 

ПРСР 2014 – 2020 г.  

№BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги и други 

неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. 

№  BG06RDNP001-6.002 „Инвестиции, насочени към 

развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.,  

(Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и 

приложенията към тях)  

е публикуван на интернет адреса на ИСУН 2020: 

https://eumis2020.government.bg, на Министерството на 

земеделието, храните и горите: www.mzh.government.bg  и 

на  Единния информационен портал за обща информация за 

управлението на Европейските структурни и инвестиционни 

фондове: www.eufunds.bg. 
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№ 22 

18.09.2018 

E-mail: hminchev@primusbg.com  

 

Здравейте, 

във връзка с Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други 

неземеделски дейности“ по подмярка 

6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от ПРСР 

2014-2020 г., имам следните въпрос: 

 

във връзка с критерий 8 от раздел 22 - критерий и 

методика за оценка, иновациите, с които са свързани 

разходите, трябва вече да са били внедрени в 

предприятието преди кандидатстването или точки се 

печелят, ако е предвидено внедряване на такава по 

проекта? 

 

Във връзка с Вашето запитване следва да се запознаете с т. 

12 от раздел 27 „Допълнителна информация“. Също така 

трябва да имате предвид условието в т. 8 от раздел 14.3 

„Недопустими разходи“ от Условията за кандидатстване – 

не са допустими разходи, извършени преди подаването на 

заявление за финансиране от страна на бенефициента, 

независимо дали всички свързани плащания са направени 

или не, с изключение на разходи по т. 1.6 от Раздел 14.1 

„Допустими разходи“, извършени след 01.01.2014 г.  

 

№ 23 

18.09.2018 

E-mail: Elena Demireva [mailto:elena_dem@abv.bg] 

 

Здравейте, 

 

Искам да кандидатствам по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички 

сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 

 

 

 

 

 

В случай, че Вашето предприятие отговаря на условията за 

микропредприятие съгласно чл. 3 и 4 от ЗМСП, в 

mailto:elena_dem@abv.bg
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6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. Тъй като съгласно 

Условията за кандидатстване, в Критерии за 

допустимост на кандидатите пише, че 1. Кандидати 

могат да бъдат земеделски стопани или 

микропредприятия, то въпросът ми е следният: 

Моето предприятие е регистрирано и развива дейност от 

2011 г. През годините винаги е било микропредприятие, 

т.е. съгласно дефинцията, в него работят по-малко от 10 

души и годишният му оборот или общ годишен баланс 

не надвишава  3 900 000 лв. Единствено през 2016 г. 

средносписъчният състав бе 10 души. През 2017 отново 

е 8, като през настоящата 2018 г. ще запази този статут. 

Няма свързаност и партньорства. В такъв случай в 

декларацията за МСП ще попълня статут на 

микропредприятие, като не съм длъжна към 

Декларацията  за МСП да посочвам данни за 2016 и 2015 

година (в свободен текст, като просто посоча 

стойностите за активи, обороти и заети), от които да 

стане ясно, че предприятието ми всъщност е микро 

предприятие, тъй като няма две последователни години, 

в които то има данни като за малко предприятие. 

Моля за вашето становище правилно ли тълкувам ЗМСП 

декларацията Приложение № 13 към Условията за 

кандидатстване следва да определите предприятието като 

микропредприятие. 

Следва да имате предвид, че окончателно решение по 

оценка на проектните предложения и представените към тях 

документи се взима от Оценителната комисия, която ще 

разполага с цялата необходима информация. 
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и начина на попълване на декларацията, както и 

допустим кандидат ли съм по мярка 6.4 съгласно това 

условие? 

Благодаря предварително! 

 

Поздрави, 

Елена Демирева 

№ 24 

18.09.2018 

E-mail: Иван Георгиев [mailto:ivan_g1989@abv.bg]  

 

Уважаеми госпожи и господа, 

  

По повод на ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № 

BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ 

ПРСР 2014-2020 Г., моля да отговорите на следните 

въпроси: 

1 Как ще се определя външен изпълнител на дейности по 

проекта (изпълнител на услуги или доставчик на 

ДМА/ДНА) от бенефициент, които не се явява 

възложител по чл. 5 и 6 от ЗОП? 

2. Колко време след приключване на проекта ще се 
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проследява изпълнението на Бизнес плана? 

3. Допустима ли е минала свързаност на дружества, 

които сега са независими, не са ползвали помощ в 

режим de minimis и имат намерение да кандидатстват с 

проекти? 

4. В описанието на Критерий 2.1 Кандидати, 

осъществявали дейност най-малко 3 години преди 

датата на кандидатстване от т. 22 от т. 22. Критерии и 

методика за оценка на проектните предложения в 

Условията за кандидатстване се изисква: „Точки се 

присъждат на кандидати, които: … за всяка една от 

трите години средносписъчният брой на персонала им е 

най-малко 3 човека (вкл. собственик/ци или управител)“. 

В Отчетите за заетите лица на дружествата в 

средносписъчния брой на персонала не се включват 

собственик/ци или управител, ако не работят на трудов 

договор. Според посочения критерий изисква ли се 

собственик/ци или управител да работят на трудов 

договор и така да попадат в средносписъчния брой на 

персонала от Наети лица по трудово или служебно 

правоотношение (код 1000) или е достатъчно те да са 

Работещи собственици (код 1600), респ. Наети лица по 

договор за управление и контрол (код 1400) и така 

 

 

1. Във връзка с Вашия въпрос за определяне на изпълнител 

на дейностите по проекта следва да се запознаете с раздел 

14.2 „Условия за допустимост на разходите“ от Условията 

за кандидатстване. 

2. В раздел А. „Техническо изпълнение на проектите“ от 

условията за изпълнение е описан срокът на мониторинг на 

проектите - до три години (срок на мониторинг), считано от 

окончателното плащане по административния договор. 

3. Решение по оценка на проектните предложения и 

представените към тях документи се взима от Оценителната 

комисия, която ще разполага с цялата необходима 

информация. 

4. За доказване на средно списъчен състав на персонала се 

изисква „Отчет за заетите лица, средствата за работна 

заплата и други разходи за труд“ (за предприятия съставящи 

баланс) или „Справка заети лица“ (за предприятия 

несъставящи баланс) за всяка от предходните 3 финансови 

години, предхождащи кандидатстването.  

В критерий за оценка 2.1 „Кандидати, осъществявали 

дейност най-малко 3 години преди датата на 

кандидатстване“ се взимат предвид както средно списъчния 
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заедно с Наети лица по трудово или служебно 

правоотношение (код 1000) да изпълнят критерия? 

5. В таблицата по т. 22. Критерии и методика за оценка 

на проектните предложения в Условията за 

кандидатстване сте посочили максимален брой точки е 

посочен максимален брой точки: 137. В действителност 

максималният брой точки е 127, постижими единствено 

от микропредприятие, което не е стартиращо, защото за 

него не се полагат 10 точки по Критерий 4, а за 

стартиращите предприятия постижимият максимален 

брой точки е много по-малък. Моля за разяснение, какво 

имате предвид под „Максимален брой точки: 137“? 

Благодаря за Вашата отзивчивост предварително! 

      С поздрав: 

      Иван Георгиев 

 

 

брой на персонала, работещ по трудов договор  код 1001, 

така и броят на работещи собственици – код 1600 и брой 

наети по договор за управление и контрол (управители) с 

код – 1400. 

5. Максималният брой точки, посочен в раздел 22 

„Критерии и методика за оценка на проектните 

предложения“ в Условията за кандидатстване е сумата на 

всички точки по отделните критерии, съгласно решение на 

Комитета за наблюдение на ПРСР 2014 – 2020 г. от 

заседание, проведено на 28.02.2018 г. 

№ 25 

18.09.2018 

E-mail: office@evroprogrami.com   

 

Здравейте, 

Имам въпрос, свързан с проект по процедура № 

BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички 

сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 

 

 

 

Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид 

условията на т. 14 и 15 от раздел „Недопустими разходи“. 

Също така приходите по проекта трябва да се реализират 
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6.4.1. 

Кандидатът по проекта има инвестиционен проект  и 

разрешение за строеж за изграждане на сграда, 

включваща офиси на първия етаж и стаи за гости на 

следващите два етажа. В рамките на проекта, кандидатът 

ще търси финансиране само за изграждане на офисите 

на първия етаж, които ще използва за целите на 

основната си дейност – предоставяне на счетоводни 

услуги. НО инвестиционният проект включва 

инсталации и инвестиции, които са общи за сградата. 

Такива са котелът, който е проектиран да захранва 

цялата сграда, фотоволтаичната система, оградата. 

Въпросът е - допустимо ли е и ако да, каква част от 

стойността на тези съоръжения да се включи към 

разходите по проекта? 

С уважение, 

Павлина Ветрилова 

 

изцяло от подпомогнатите дейности. 

Окончателно решение по оценка на проектните 

предложения и представените към тях документи се взима 

от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

Разясненията се дават по отношение на условията за 

кандидатстване, не съдържат становище относно качеството 

на проектното предложение и са задължителни за всички 

кандидати. 

 

№ 26 

19.09.2018 

E-mail: Boris Petrov <bata2018@abv.bg> 

 

Във връзка с процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.003 от Програма за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020г. имаме следните въпроси:  

 

 

1. За целите на съответствието с критерий за оценка 2.1 

„Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години 

преди датата на кандидатстване“ се взимат предвид както 
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1.В Приложение 4 към табл. Б1  е записано, че данните 

се взимат лицата от ред 1001 на отчета за заетите лица.  

Същевременно в  Раздел 22, т. 2.1, от условията за 

кандидатстване е записано, че се взимат предвид и 

собственик/ци или управител на предприятието 

кандидат.  

Моля за уточнение трябва ли да се включват и посочени 

в код 1400 и код 1600 от Част ІІ на отчета лица при 

попълване на  табл. Б1 от бизнес прана?  

 

2.При положение, че дадено предприятие има 2 

собственици и един управител и това е отразено в отчета 

за заетите лица, то може ли да счита, че 

средносписъчния брой на персонала е 3 човека ?  

3.Възможно ли е по процедурите за услуги и 

производство кандидатите да получат точки за 

едновременно по критерий 1.1 и 1.2 или общо 13т.? 

Благодаря предварително 

Поздрави 

средно списъчния брой на персонала, работещ по трудов 

договор  - код 1001, така и броят на работещи собственици – 

код 1600 и брой наети по договор за управление и контрол 

(управители) с код – 1400. 

В таблица Б1 от бизнес плана като стойност на средно 

списъчния брой на персонала следва да се включат данните 

както на код 1001, така и на код 1400 и код 1600 от  Отчет за 

заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи 

за труд (за предприятия съставящи баланс) или Справка 

заети лица (за предприятия несъставящи баланс). 

 

 

2. За доказване на средно списъчен състав на персонала се 

изисква „Отчет за заетите лица, средствата за работна 

заплата и други разходи за труд“ (за предприятия съставящи 

баланс) или „Справка заети лица“ (за предприятия 

несъставящи баланс) за всяка от предходните 3 финансови 

години, предхождащи кандидатстването.  

За целите на съответствието с критерий за оценка 2.1 

„Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години 

преди датата на кандидатстване“ се взимат предвид както 

средно списъчния брой на персонала, работещ по трудов 

договор  - код 1001, така и броят на работещи собственици – 
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код 1600 и брой наети по договор за управление и контрол 

(управители) с код – 1400. 

3. Точките по критерий за оценка 1 „Проекти, подадени от 

кандидати, притежаващи опит или образование в сектора, за 

който кандидатстват“ не могат да надхвърлят 10 т., съгласно 

решение на Комитета за наблюдение от заседание, 

проведено на 28.02.2018 г. 

Моля да имате предвид, че съответствието с   критериите за 

оценка се преценява на база представени документи, 

независимо от отбелязаните критерии за оценка от страна на 

кандидата. В случай, че кандидатът представи 

необходимите документи за съответствие и с двата 

критерия, той заявява по-високият брой точки в приложение 

№ 2 „Основна информация за проектното предложение“. 

№ 27 

19.09.2018 

Захари Руженов   

E-mail: expresinvest@abv.bg 

 

Здравейте,  

във връзка с ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № 

BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ 

 

 

 

Закупуването на специализирана техника, която се 

регистрира съгласно Закон за регистрация и контрол на 

земеделската и горската техника е недопустима инвестиция 

съгласно т. 55 от раздел 13.3. „Недопустими дейности“ и 

във връзка с т. 14.36 от раздел 27 „Допълнителна 

информация“. В случай че посочената от Вас 

mailto:expresinvest@abv.bg
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ПРСР 2014-2020 Г., имам конкретен въпрос и моля за 

конкретен отговор от Вас. 

Според точка  13.3. Недопустими дейности, подточка 

5.5. за инвестиции за закупуване на превозни средства - 

пътни превозни средства, въздухоплавателни средства, 

плавателни съдове и плавателни средства, моторни 

превозни средства, четириколесни моторни превозни 

средства, автомобили, мотоциклети, мотопеди, трактори, 

самоходна земеделска и горска техника, ремаркета, 

полуремаркета и велосипеди; 

 

Допустимо ли е закупуването на специализирана 

техника а именно: Подвижен кран, подвижна вишка или 

подвижна платформа, като специализирана техника за 

проект отнасящ се за извършване на услуги в сферата на 

строителството: 

 

Сектор F СТРОИТЕЛСТВО 

27 
Раздел 

41 
Строителство на сгради 

28 
Раздел 

42 
Строителство на съоръжения 

специализирана техника представлява „самоходна техника“ 

по смисъла на т. 12 от ДР на Закон за регистрация и контрол 

на земеделската и горската техника, която е включена в 

определението на т. 14.36.  

Окончателно решение по оценка на проектните 

предложения и представените към тях документи се взима 

от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 
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29 
Раздел 

43 

Специализирани строителни 

дейности 
 

№ 28 

19.09.2018 

E-mail: Захари Руженов <expresinvest@abv.bg> 

Здравейте, 

във връзка с ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № 

BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ 

ПРСР 2014-2020 Г., имам конкретен въпрос и моля за 

конкретен отговор от Вас. 

Допустимо ли е да кандидатства фирма която участва в 

обединение с друга фирма, тоест в ДЗЗД? 

Кандидатства само едната фирма а не ДЗЗД-то. 

 

Да, допустимо е, в случай че кандидатът отговаря на 

условията в раздел 11. „Допустими кандидати“ към 

Условията за кандидатстване. 

Окончателно решение по оценка на проектните 

предложения и представените към тях документи се взима 

от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

№ 29 

20.09.2018 г. 

Захари Руженов [mailto:expresinvest@abv.bg] 

Здравейте, 

Във връзка с ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № 

BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ 

ПРСР 2014-2020 Г.,имам следните въпроси: 

В Критерии и методика за оценка на проектните 

 

В раздел 24.3 „Списък с документи, доказващи съответствие 

с критериите за подбор на проекти“ са посочени 

документите, които кандидатите следва да представят, в 

случай че са заявили точки по критерий № 2.1 и № 2.2. 

Във връзка с поставения от Вас въпрос, следва да имате 

предвид раздел 27 „Допълнителна информация“ от 

Условията за кандидатстване, където в т. 3 и т. 4 е 

предоставена информация по отношение извършването на 

mailto:[mailto:expresinvest@abv.bg]
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предложения, относно забележката: "2. Дейността на 

кандидата трябва да е извършвана изцяло на 

територията на община/общини от селски район". 

Как се доказва(с какви документи) че дейността на 

кандидата е извършвана изцяло на територията на 

община/общини от селски район? 

Може ли кандидата да е със седалище извън община от 

селски район и да докаже,че дейността му е извършвана 

изцяло на територията на селски район, ако в 

действителност е така, тъй като седалището е различно 

от мястото където реално е извършвана дейността на 

кандидата? 

оценка по критерий № 2.1 и № 2.2. 

В заверената от НСИ „Справка за предприятието“ от 

Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия 

за предходните три финансови години преди годината на 

подаване на проектното предложение е описано мястото на 

извършване на дейността по населено място и ЕКАТТЕ. Ако 

броят на местата е повече от едно се предоставят и 

съответния брой приложения „Данни за местни единици“ от 

раздел IV „Място на извършване на дейността“ от „Справка 

за предприятието“. 

Окончателно решение по оценка на проектните 

предложения и представените към тях документи се взима 

от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

№ 30 

20.09.2018 г. 

niko_milenova@mail.bg [mailto:niko_milenova@mail.bg] 

Привет, 

във връзка с условията за изпълнение на одобрени 

проекти по ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № 

BG06RDNP001-6.003  „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ 

ПРСР 2014-2020 Г., имаме следния въпрос: 

 

Задълженията на бенефициента по т. 2. АНГАЖИМЕНТИ И 

ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ от 

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.003  

„РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И 

ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 

6.4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА 

НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 Г. 

възникват от датата на подаване на искането за плащане, 

mailto:[mailto:niko_milenova@mail.bg]
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Как се тълкува "датата на изпълнение на одобрения 

проект": 

1. Вариант 1: Датата на приключване на цялата 

инвестиция; 

или 

2. Вариант 2: Датата на стартиране изпълнението на 

инвестицията ? 

Моля за конкретен отговор. 

Поздрави? 

включително междинно и/или окончателно. 

 

№ 31 

20.09.2018 г. 

 

Захари Руженов  

E-mail: expresinvest@abv.bg 

Здравейте, 

Във връзка с ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № 

BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ 

ПРСР 2014-2020 Г., 

В условията за кандидатстване в точка 11."Допустими 

кандидати", подточка "11.1. Критерии за допустимост на 

кандидатите", в подточка 3 пише: 

"3. Кандидатите трябва да имат седалище/клон със 

седалище на територията на селски район, съгласно 

 

Условието по т. 3 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост 

на кандидатите“ към Условията за кандидатстване следва да 

е изпълнено към момента на подаване на проектното 

предложение. 

Окончателно решение по оценка на проектните 

предложения и представените към тях документи се взима 

от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

mailto:expresinvest@abv.bg
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Приложение № 1.", 

Имам следния въпрос, и моля за точен и  конкретен 

отговор: 

Фирмата кандидат ако няма официално седалище/клон 

със седалище на територията на селски район, но се 

регистрира  седалище/клон със седалище на територията 

на селски район, ще бъде ли изпълнено  условието за 

допустимост по горепосочената подточка 3" 

Кандидатите трябва да имат седалище/клон със 

седалище на територията на селски район, съгласно 

Приложение № 1."? 

№ 32 

20.09.2018 

intelligent consult consultintelligent@gmail.com 

 

ОТНОСНО: Искане на разяснения по отворени 

пруцедура чрез подбор BG06RDNP001-6.003 - „Развитие 

на услуги във всички сектори и други неземеделски 

дейности“ и Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.004 „Производство на продукти, които не са включени 

в Приложение 1 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз” по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за 

развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. 

  

 

 

 

1. В отговор на Вашето запитване Ви обръщаме внимание 

на т. 14.35 от раздел 27 „Допълнителна информация“, както 

и на Указанията за попълване на Декларацията за 

обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 

средните предприятия, утвърдена от министъра на 

икономиката и енергетиката и обнародвана в Държавен 

вестник, бр.54 от 21 юни 2013 година. 

2. По отношение на спазване на максималният праг на 

подпомагане по реда на Регламент (ЕС) № 1407/2013 Ви 

mailto:consultintelligent@gmail.com
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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР, 

  

На основание обява за откриване на процедура чрез 

подбор, във връзка с условия за кандидатстване по 

подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г., бих 

искал разяснения по следния въпрос: 

  

І. По отношение на точка 9. Минимален и максимален 

размер на безвъзмездната финансова помощ за 

конкретен проект: 

  

„Финансовата помощ за одобрени проекти на едно и 

също предприятие[1] не може да надвишава 391 160 лв. 

(200 000 евро) за период от три бюджетни години (две 

предходни плюс текущата година) при спазване на 

условията на чл. 3, параграф 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) 

№ 1407/2013.“ 

  

Въпрос:  

  

В предприятие 1 , човекът А има 50% и човекът Б има 

50%, в предприятие 2 , човекът А има 50% и човекът В 

обръщаме внимание на указанията за попълване на 

Декларацията за минимални и държавни помощи, 

утвърдени от министъра на финансите.  

Разясненията се дават по отношение на условията за 

кандидатстване, не съдържат становище относно качеството 

на проектното предложение и са задължителни за всички 

кандидати. 

Окончателно решение по оценка на проектните 

предложения и представените към тях документи се взима 

от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 
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има 50%. и в същото време човекът А е управител на 

предприятие 1 и  предприятие 2 

 

 

Съгласно: 

 

РЕГЛАМЕНТИ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1407/2013 НА 

КОМИСИЯТА от 18 декември 2013 година относно 

прилагането на членове 107 и 108 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз към помощта de 

minimis  

  

Член 2  

 

2. За целите на настоящия регламент „едно и също пред¬ 

приятие“ означава всички предприятия, които 

поддържат помежду си поне един вид от следните 

взаимоотношения:  

 

а) дадено предприятие притежава мнозинството от 

гласовете на акционерите или съдружниците в друго 

предприятие - в случая предприятие 1 , няма дялове в 

предприятие 2 и обратното .  
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б) дадено предприятие има право да назначава или 

отстранява мнозинството от членовете на 

административния, управи¬телния или надзорния орган 

на друго предприятие  - в случая предприятие 1 , няма 

дялове в предприятие 2 и обратното .   

 

в) дадено предприятие има право да упражнява 

доминиращо влияние спрямо друго предприятие по 

силата на договор, сключен с това предприятие, или на 

разпоредба в неговия устав или учредителен акт - в 

случая предприятие 1 , няма дялове в предприятие 2 и 

обратното .  

 

г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник 

в друго предприятие, контролира самостоятелно, по 

силата на спораз¬умение с останалите акционери или 

съдружници в това пред¬приятие, мнозинството от 

гласовете на акционерите или съдружниците в това 

предприятие  - в случая предприятие 1 , няма дялове в 

предприятие 2 и обратното .  

  

Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, 
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посочени в алинея първа, букви а) — г), посредством 

едно или няколко други предприятия, също се 

разглеждат като едно и също предприятие.  

  

Дори да се приеме, че физическите лица биха могли да 

се вземат предвид , човекът А , няма мнозинството, в 

което и да е от двете предприятия , на които по смисълът 

на уставите им , решенията се взимат само единодушно 

от двамата съдружника.  

  

1. В описания случай, би ли следвало да се приеме че 

Предприятие 1 и Предприятие 2 не са 'едно и също 

предприятие' и всяко едно от двете предприятия  може 

да бъде самостоятелен бенефициент по пруцедура чрез 

подбор? 

2.При кандидатстване на „Предприятие 1“ и 

„Предприятие 2“, би ли следвало всяко от тях 

самостоятелно да  получи финансова помощ която не 

надвишава 391 160 лв.? 

  С уважение,  

 "Интелиджънт Консултинг" ЕООД 

№ 33 

20.09.2018 г. 

 N. Simeonov golly@abv.bg 

Здравейте, моля за разяснение на няколко въпроса 

 

1. Таблица 7 "Погасителен план на привлечените средства 

mailto:golly@abv.bg
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относно Приложение 4 /Бизнес план/ от Документите за 

попълване към Условията за кандидатстване по 

подмярка 6.4.1. от ПРСР 

 

1. Наименованието на Таблица 7 в Приложение 4 

/Бизнес план/ е Погасителен план на привлечените 

средства за реализация на проектното предложение. 

Същевременно под таблицата е записано: 

В случай, че кандидатът ползва приходите от дейността, 

описана в бизнес плана за погасяване на други кредити, 

извън тези свързани с проектното предложение, той 

следва да включи и погашенията по тях в Таблица 7. 

Допустимо ли е таблица 7 да бъде копирана толкова 

пъти колкото кредита има кандидата и в копията да 

бъдат попълнени погашенията по другите кредити?  

 

2. Лихвите по кредитите извън тези свързани с 

проектното предложение в таблица 8 или в таблица 9 

следва да се попълват. 

Под таблица 8 е записано:  

* Кандидатът описва съществуващите и прогнозните 

разходи за лихви поотделно за всички кредити, описани 

в Таблица 7, като посочва: вида на кредита, в колона A,  

за реализация на проектното предложение" от бизнес плана 

не следва да бъде копирана  за всички кредити на кандидата. 

В случай, че кандидатът ползва приходите от дейността, 

описана в бизнес плана, за погасяване на други кредити,  

той следва да включи и тях в общата сума на кредита.  

 

2. Лихвите по кредитите, които са описани в таблица 7, 

следва да бъдат включени в Таблица 8. " Разходи за лихви  

(в лева)". В случай, че кандидатът има и други дейности, за 

които има кредити, последните следва да се включат в 

Таблица 12. "Прогноза за Нетните парични потоци на 

другите дейности на кандидата (в лева)" в ред "Разходи за 

лихви".  

Моля да имате предвид, че едни и същи разходи за лихви не 

следва да се попълват едновременно и в таблица 8 и в 

таблица 9 на бизнес плана. 

 

3. Формулите за оценка на ефективността на инвестицията 

имат информативен характер и не следва да бъдат 

записвани. 
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а в таблица 9 има ред:  

"Лихви по други кредити за дейността, свързана с 

проектното предложение" 

Излиза, че лихвите по кредитите, които не са свързани с 

проектното предложение трябва да се отбележат и в 

табл. 8 и в табл. 9. Моля да уточните в коя от двете 

таблици да се отбелязват лихвите по кредитите, които не 

са свързани с проектното предложение. 

 

3. В последния шийт на Приложение 4 /Бизнес план/ от 

Документите за попълване са описани формулите за 

оценка на ефективността на инвестицията. Следва ли да 

ги записваме някъде и ако да, моля да уточните къде? 

 

Поздрави, 

Наско Симеонов 

 

№ 34 

21.09.2018 г 

Elitsa Jelyazkova elitsa.jelyazkova@gmail.com 

Запитване по процедура № BG06RDNP001-6.003 

Здравейте, 

 Във връзка с „Критериите за недопустимост на 

кандидатите” по т. 11.2. и по-конкретно т.7 към тях, 

която гласи:  „Не се дава предимство, а даденото 

 

1. Във връзка с поставения от Вас въпрос правим пояснение, 

че не са допустими предприятия, които не са независими и 

за които се установят обстоятелства, описани в раздел 11.2 

„Критерии за недопустимост на кандидатите“ от Условията 

за кандидатстване, в съответствие с посоченото в т. 9 от 

mailto:elitsa.jelyazkova@gmail.com
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предимство се отнема, когато бъде установено, че 

кандидат за подпомагане или негови членове са създали 

изкуствено условията след 1 януари 2014 г., необходими 

за получаване на това предимство, в противоречие с 

целите на европейското право и българското 

законодателство.” 

Ще се счита ли за изкуствено създадено условие, ако 

кандидатът по проектното предложение смени 

седалището на дружеството в селски район, след като 

процедурата вече е отворена, с оглед на това да бъде 

спазено изискването за допустими кандидати?  

Елица Желязкова 

 

същия раздел. 

В допълнение следва да имате предвид, че окончателно 

решение по оценка на проектните предложения и 

представените към тях документи се взима от Оценителната 

комисия, която ще разполага с цялата необходима 

информация. 

Посоченият пример с промяна на седалище/ клон със 

седалище на съществуващо дружество само по себе си не 

представлява противоречие с Условията за кандидатстване. 

№ 35 

21.09.2018 г. 

Eco SouthWest ecosouthwestblgd@gmail.com 

BG06RDNP001 - 6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ 

Здравейте, 

Бих искал да получа отговора на следните въпроси: 

1. Допустим ли е проект, в който са включени дейности 

по два различни, но допустими кода на икономически 

дейности съгласно Приложение №18, от които едната е 

по код G 45.20 и ако да: 

 

1. Допустими за подпомагане са всички дейности, описани в 

приложение № 18 при спазване на условията за 

кандидатстване, включително раздел 13 „Дейности, 

допустими за финансиране“ и комбинация между тях. 

2. Точки по критерий 9.2 „Проекти, насочени към създаване 

или развитие на услуги“ се присъждат при проекти с 

ангажимент насочен изцяло в описаните в критерия кодове 

по КИД – един или повече. 

Окончателно решение по оценка на проектните 

mailto:ecosouthwestblgd@gmail.com
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2. Същият проект ще получи ли точки по Критерий 9.2., 

където същият код е посочен. 

Благодаря! 

Стефан Иванов 

предложения и представените към тях документи се взима 

от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

№ 36 

22.09.2018 г. 

Boris Petrov <bata2018@abv.bg> 

въпроси по ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № 

BG06RDNP001-6.003 

Здравейте, 

Във връзка с  процедура BG06RDNP001-6.003 "Развитие 

на услуги по подмярка 6.4.1 бихме искали да получим 

разяснения на следните въпроси: 

 1.Според определението календарна година / упоменато 

в т.9 към раздел 27 от условията за кандидастване/  да 

смятаме ли, че за конкретния прием става въпрос за 

периода от 01.01.2017 до 31.12.2017г.? 

 2. Необходимо ли е представяне на  Решение за 

преценяване на необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху околната среда за 

инвестиции в закупуване на специализирано оборудване 

и обзавеждане за кабинети на общопрактикуващи лекари 

и лекари специалисти? 

 3. Моля за Вашето становище дали кандидатите 

лечебните заведения по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "а" и т. 2, 

 

1. Във връзка с описанието на изискванията в т. 9 от раздел 

27 „Допълнителна информация“ Ви информираме, че 

изискването за календарна година е изпълнено, когато 

съгласно данни от „Търговски регистър и регистър на 

ЮЛНЦ“ се установи, че седалището на дружеството е 

регистрирано от най-малко 1 календарна година преди 

датата на кандидатстване.  

2. Документа по т. 9 от раздел 24.1 „Списък с общи 

документи“ се представя за всички проектни предложения. 

Към датата на кандидатстване може да се представи входящ 

номер на искане за издаване от съответния орган само в 

случаите, когато проектното предложение не включва СМР. 

3. Възложителите по ЗОП са такива, които отговарят на 

някое от условията описани в чл. 5 и 6 от Закона за 

обществените поръчки, като следва да се вземат предвид и 

определенията в Допълнителните разпоредби на ЗОП.  

4. Всички кандидати по процедурата представят най-малко 

три съпоставими независими оферти, както е посочено в т. 
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буква "а от Закона за лечебните заведения се явяват 

възложители по чл. 5 и 6 от Закона за обществените 

поръчки  и е необходимо да провеждат съответните 

процедури по ЗОП във връзка с закупуване на 

оборудване , извършване на услуги или смр 

финансирани по  Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.003.? 

4.При положение, че кандидатите по т.3 са възложители 

по ЗОП необходимо ли е да събират 3 оферти за 

определяне на стойността на разходите, за които се 

кандидаства по  ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № 

BG06RDNP001-6.003? 

Благодаря предварително 

Поздрави 

27 от раздел 24.1. „Списък с общи документи“, като при 

кандидати възложители по ЗОП се спазват разпоредбите на 

чл. 44 от същия закон.  

№ 37 

23.09.2018 г. 

Krasimir Kochos kkochos@abv.bg 

Здравейте ! 

Във връзка с   Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички 

сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 

6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от ПРСР     2014-2020 г. , бих желал да получа 

тълкуване/отговор на : 

/ Инвестиционното ни намерение е "Изграждане на дом 

 

Във връзка с Вашето запитване Ви обръщаме внимание, че в 

зависимост от вида на дейността, за която кандидатствате, 

се прилага и приложимата нормативна уредба.  

В случаите, в които подпомаганата дейност се упражнява от 

кандидата към датата на подаване на проектното 

предложение и/или за стартирането и е необходимо 

предварително лицензиране, разрешение и/или регистрация 

на дейността или на собственика/управителя, съгласно 

mailto:kkochos@abv.bg
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за стари хора" . Тези домове подлежат на 

регистриране/лицензиране, съгл. Закона за социално 

подпомагане и неговия Правилник / 

1. Кога ще се изисква предоставяне на съответните 

документи / регистрации, вписвания, лицензии / ? 

 

- съгл. изискванията на Условията за 

кандидатстване................... 

24.1. Списък с общи документи: 

21. Лицензи, разрешения и/или документ, 

удостоверяващ регистрацията за дейностите и 

инвестициите по проекта, за които се изисква 

лицензиране, разрешение и/или регистрация за 

извършване на дейността/инвестицията съгласно 

българското законодателство, когато това обстоятелство 

не е проверимо в публични регистри. Представя се във 

формат „pdf“ или „jpg“. (Когато този документ не е 

представен към датата на подаване на проектното 

предложение, кандидатът трябва да го представи най-

късно в срока по т. 7 от Раздел 21.2). 

ИЛИ  

-съгл. изискванията на Условията за 

изпълнение:............................ 

националното законодателство, съответните документи 

(лицензи, разрешение и/или регистрация за извършване на 

дейността/инвестицията съгласно българското 

законодателство) се изискват към момента на 

кандидатстване. Във всички останали случаи се изисква към 

момента на заявка за плащане, съгласно Условията за 

изпълнение. 

Разясненията се дават по отношение на условията за 

кандидатстване, не съдържат становище относно качеството 

на проектното предложение и са задължителни за всички 

кандидати. 

Окончателно решение по оценка на проектните 

предложения и представените към тях документи се взима 

от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 
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2. АНГАЖИМЕНТИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА 

БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ 

7.4. да осигурят в срока за изпълнение на одобрения 

проект необходимите лицензи, разрешителни или 

регистрации за извършване на дейностите по проекта 

или за функционирането на всички активи, когато се 

изискват такива съгласно действащото законодателство; 

Поздрави! 

Красимир Кочос 

№ 38 

25.09.2018 

Sent: Tuesday, September 25, 2018 1:03 PM 

To: RSR Information 

Subject: Въпрос по ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА 

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP001- 6.003 

„РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И 

ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО 

ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА 

НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 г. 

 

Здравейте, 

 

във връзка със зададени въпроси № 10 и № 13 и 

публикуваните от Вас разяснения, касаещи начина на 

представяне на подробен инвестиционен проект в 

Във връзка с поставения от Вас въпрос следва да имате 

предвид отговор № 10 и № 13 и т. 15 от раздел 24.1. 

„Списък с общи документи“ към условията за 

кандидатстване. В допълнение няма изрично изискване за 

начина на сканиране на работните проекти, като 

приложените от кандидатите документи следва да дават 

възможност за извършване на необходимите проверки по 

проектните предложения в съответствие с утвърдените 

условия за кандидатстване. 

Обръщаме Ви внимание, че няма изискване за сканиране на 

документи във формат А4 в Условията за кандидатстване. 
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пълния му обем при проект със СМР и съгласно 

изискванията на ЗУТ и Наредба№ 4, моля еднозначно да 

потвърдите, че единствения начин да се представи 

съгласуван инвестиционен проект е по електронен път 

чрез ИСУН 2020, сканиран. В предвид, че строителните 

книжа съдържат чертежи във формат различен от А4, 

моля да дадете технически разяснения как ще бъдат 

сканирани във формат А4 и публикувани във формата, 

зададен от УО- jpg или pdf. Моля да бъдете конкретни и 

изчерпателни, без да препращате към текст от Насоките, 

защото  към момента не давате яснота как технически е 

възможно изпълнението на вашето изискване 

строителните книжа при проект със СМР да се сканират 

и приложат в посочените формати.Това е техническа 

документация с чертежи, обемни чертежи!! От дуга 

страна файловият формат PDF е стандарт с отворени 

спецификации ISO (ISO 32000-1: 2008), която версия се 

основава на PDF 1.7. Стандартът е описан в PDF 

спецификацията, 756 страници, пълни с техническа реч, 

като при посоченото изискване в pdf формат да бъдат 

сканирани чертежите от един инвестиционен проект 

биха въвникнали реални потенциални проблеми като: 

- генериране с погрешни настройки;  
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– грешно цветово пространство; 

– грешен размер/наддаване на файла; 

– липсващи шрифтове; 

– ниска резолюция на изображения и др. 

Очакваме конкретни технически указания относно 

сканирането и представянето на одобрен инвестиционен 

проект в пълен обем, съгласно изискванията на ЗУТ и 

наредба № 4. 

Същите потенциални проблеми биха възникнали и за 

формат jpg. 

Мария Петкова 

№ 39 

25.09.2018 г. 

From: Iveta Ivanova [mailto:ivanova_i_i@abv.bg]  

Sent: Tuesday, September 25, 2018 11:57 AM 

To: RSR Information 

Subject: въпрос 6.4.1 

 

Уважаеми дами и господа, 

 

Във връзка с получени отговори на въпроси по 

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.003 

„РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И 

ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО 

ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА 

 

1. Във връзка с поставеното повторно запитване следва да 

имате предвид отговор № 5 от 11.09.2018 г. 

Разясненията се дават по отношение на условията за 

кандидатстване, не съдържат становище относно качеството 

на проектното предложение и са задължителни за всички 

кандидати. 

2. В т. 13 от раздел 27 „Допълнителна информация“ са 

посочени условията, свързани с критерий № 9.2. 

Окончателно решение по оценка на проектните 

предложения и представените към тях документи се взима 

от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 
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НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 Г, 

имам следните доуточняващи въпроси: 

1. Отговор № 5 11.09.2018 г. т.1 и т.2: Съгласно 

получените разяснения да се счита ли, че ако 

собственикът и управител на кандидат ЕООД, който 

кандидатства с проект с код G 45.20 и никога не е бил на 

длъжност напр. "авто монтьор", "техник" или друга 

подобна длъжност, а от 10 години е собственик на авто 

сервиз и е на длъжност "Управител" на авто сервиз, то 

Кандидатът не може да докаже осигурителен стаж от 

най-малко 1 година трудов/осигурителен стаж по 

професията в съответния сектор? 

2. Отговор № 11 13.09.2018г.: Ще бъде подаден проект 

за инвестиция изцяло насочена към сектор с код 93.11. 

Ще се кандидатства изцяло за изграждането на плувен 

басейн, намиращ се на 1-ви етаж на сградата. Над 75 на 

сто от заявените за подпомагане инвестиционни разходи 

по проектното предложение ще са са изцяло свързани с 

инвестиции в сектор с код 93.11, като за целта ще се 

представи отделена КСС на разходите за изграждане на 

плувен басейн на ет. 1. Изграждането на 2-ри, 3-ти и 4-

ти етаж ще бъде за сметка на Кандидата и няма да се 

кандидатства за тези разходи. Кандидатът ще получи ли 

необходима информация. 

Разясненията се дават по отношение на условията за 

кандидатстване, не съдържат становище относно качеството 

на проектното предложение и са задължителни за всички 

кандидати. 
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точки по Критерий 9.2? 

 

С уважение, 

Ивета Иванова 

№ 40 

25.09.2018 г. 

From: eu_ consult [mailto:eu_consult@abv.bg]  

Sent: Tuesday, September 25, 2018 10:40 PM 

To: RSR Information 

Subject: въпроси по процедури BG06RDNP001- 6.003 и 

№ BG06RDNP001- 6.004 

 

Във връзка с процедури чрез подбор BG06RDNP001- 

6.003 и № BG06RDNP001- 6.004 имаме следните 

въпроси: 

1.Възложители по закона за обществените поръчки ли са 

лекарите по дентална медицина, общопрактикуващите 

лекари и лекарите специалисти? 

2. Фирма кандидат по процедура № BG06RDNP001- 

6.004 има намерение да назначи като управител на 

фирмата лице със съответното образование в сектора, за 

който се кандидаства. Съществува ли определен 

минимален срок, от който е необходимо да е бил 

назначен управителя на фирмата кандидат за да получи 

точки за "Проекти, подадени от кандидат, чийто 

 

 

 

 

 

 

 

1. Възложителите по ЗОП са такива, които отговарят на 

някое от условията описани в чл. 5 и 6 от Закона за 

обществените поръчки, като следва да се вземат предвид и 

определенията в Допълнителните разпоредби на ЗОП.  

 

2. Във връзка с поставения от Вас въпрос, моля запознайте 

се с отговор № 5 от 11.09.2018 г. 

В допълнение следва да имате предвид, че няма изрично 

изискване за минимален срок, в рамките на който 

управителя да е заемал длъжност в дружеството-кандидат, 

спрямо датата на подаване на проектното предложение. 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА 

ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP001-

6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И 

ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. 

„ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

57 
 

собственик или представляващ притежава образование 

и/или стаж в сектора, за който кандидатства"?  

Благодаря за отговорите 

№ 41 

26.09.2018 г 

From: georgieva_emilia_85@mail.bg 

[mailto:georgieva_emilia_85@mail.bg]  

Sent: Wednesday, September 26, 2018 5:37 PM 

Subject: ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № 

BG06RDNP001-6.003 

 

Здравейте, 

 

относно ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № 

BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ 

ПРСР 2014-2020 Г. бихме желали следните разяснения: 

 

Ние сме кандидат микропредприятие, регистрирано като 

земеделски стопанин със СПО под 8000 евро, но 

основната ни дейност е свързана с предоставяне на 

услуги. 

В случай, че към днешна дата се дерегистрираме като 

Изискването за минимален размер на стопанството над 8000 

СПО е във връзка с разграничаване на подпомаганите 

кандидати с подмярка 6.4.2 от Тематичната подпрограма.  

В тази връзка следва да имате предвид, че проверка за 

регистрация като земеделски стопанин се извършва 

служебно за календарната година, в която подавате 

проектното предложение. Също така следва да имате 

предвид т. 14.7 от раздел 27 „Допълнителна информация“ 

към условията за кандидатстване. 
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земеделски стопанин, ще бъдем ли допустими за 

кандидатстване по подмярката? 

 

Поздрави, 

Емилия Георгиева 

№ 42 

26.09.2018 г 

Boris Borisov bobo_1973@abv.bg 

Уважаеми господа,  

 

Здравейте прави ми впечатление от поставените въпроси 

на кандидатите - че вашите отговори се позовават на 

публикуваните Условия за кандидатстване по трите 

направления Услуги, Занаят и Производство. 

В случай че всеки от нас се позовал на това което е 

посочено като изисквания по Условията и имаме 

конкретен въпрос по процедурата, ще Ви помоля да не 

бягате от конкретика във вашите компетентни отговори 

позовавайки се на разписаните Условия и да цитирате 

точки и регламенти от Условията. Достатъчно сме 

грамотни да ги прочетем и бихме желали след като Ви е 

поставен въпрос да ни отговорите както подобава - а не 

да цитирате от Условията точки и абзаци .... 

 

Въпрос 1.  Приложение 21 как да го ползваме със 

 

 

 

1. Кандидатите доказват потенциал за изпълнение на 

проекта, като изчисляват средноаритметичен размер на 

оперативната печалба за последните 3 завършени 

финансови години съгласно указанията в колона „А“ на ред 

16 от Приложение № 21 към Условията за кандидатстване и 

изискванията на критерий № 2.2 „Кандидати с потенциал за 

изпълнение на проекта“ от раздел 22 „Критерии и методика 

за оценка на проектните предложения“. 

Формулата в ред 16, колона B, C и D от Приложение № 21 

към Условията за кандидатстване за изчисление на 

оперативната печалба на кандидата за последните 3 

завършени финансови години трябва да изчислява 

посоченото по-горе изискване, като за целта може да бъде 

използвана следната формула: 

ROUND(AVERAGE(B15;C15;D15);2). 

mailto:bobo_1973@abv.bg


 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА 

ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP001-

6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И 

ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. 

„ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

59 
 

поправена формула 

ROUND(AVERAGE(B15;C15;D15);2) или 

ROUND(AVERAGE((B15+C15+D15)/3);2), от насоките 

за кандидадстване.  

Въпрос 2. Допустим разход ли е изграждане на 

трафопост към  производствено хале по самата 

процедура 6.4.1. - производство. 

Благодаря предварително за вашето компетентно 

отношение! 

Борис Борисов 

Борисов и Сие ЕООД 

 

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

предвид задълженията на бенефициента съгласно т. 9 от 

част 2 „Ангажименти и други задължения на 

бенефициентите“ към раздел II. „Критерии за допустимост, 

ангажименти и други задължения на бенефициентите“ от  

Условията за изпълнение. 

Окончателно решение по оценка на проектните 

предложения и представените към тях документи се взима 

от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

№ 43 

26.09.2018 г 

nikolai kolev nikol_nkk@abv.bg 

Относно: Инвестиционен проект, изработен във фаза 

„Технически проект“ или „Работен проект“.Представя се 

във формат „pdf“, „jpg“, „zip“, „rar“.  

Поради проблеми със сканирането, може ли в „pdf“ без 

подписи на проектанти , т.е. извлечение от софтуера за 

проектиране, като представяме и издадено разрешения 

за строеж. 

с поздрав: Николай Колев  

Съгласно условията за кандидатстване, кандидатите 

представят одобрен инвестиционен проект, в съответствия с 

условията на ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти, в тази връзка 

представения във формат „pdf“ или „jpg“, „zip“ или „rar“ 

документ без подпис и необходимите заверки, няма да е в 

съответствие с изискванията на насоките. 

№ 44 

27.09.2018 г. 

 

E-mail: n g nady_ger@yahoo.com 

 

Здравейте, 

 

1. В случай, че Вашето проектно предложение включва 

закупуване на превозни средства, то същите са недопустими 

mailto:nikol_nkk@abv.bg
mailto:nady_ger@yahoo.com
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имам следните въпроси по процедура BG06RDNP001-

6.003 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 – 

„Развитие на услуги във всички сектори и други 

неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции 

в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-

2020 г. 

1.       По критерий за оценка 9.1 Проекти, насочени към 

създаване или развитие на здравни, социални услуги, 

или услуги насочени към деца в условията за 

кандидатстване е записано, че Точки по критерия се 

присъждат и при мобилни обекти и/или мобилни 

средства, свързани с изпълнение на дейностите. В 

същото време в т.13.3 Недопустими дейности по т.5.5. 

като недопустими са определени проект с инвестиции за 

закупуване на превозни средства - пътни превозни 

средства, въздухоплавателни средства, плавателни 

съдове и плавателни средства, моторни превозни 

средства, четириколесни моторни превозни средства, 

автомобили, мотоциклети, мотопеди, трактори, 

самоходна земеделска и горска техника, ремаркета, 

полуремаркета и велосипеди. В тази връзка допустим ли 

е проект за мобилна аптека или мобилен диагностичен 

медицински център, които са организирани чрез 

за подпомагане съгласно т. 5.5 от раздел 13.3 „Недопустими 

дейности“. 

  

2. В случай, че се кандидатства с проект за услуги, 

производствената и търговска програма трябва да бъде 

попълнена съобразно таблица 2А "Средногодишна 

натовареност" от бизнес плана. В нея кандидатът сам 

попълва количеството средно дневна натовареност и брой 

дни годишна натовареност, според вида на услугите, които 

предлага и тяхната специфика. Годишната натовареност 

следва да бъде обоснована, като могат да бъдат използвани 

различни източници -  статистика, публична информация и 

др., въз основа на които е направена прогнозата.  
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оборудване в моторно превозно средство и в проекта 

има разходи за моторно превозно средство, което се 

придвижва по пътищата между различни населени места 

и извършва търговия на дребно на лекарства и други 

фармацевтични стоки или предоставя медицинско 

обслужване на пациенти. 

2.       С кой документ следва да бъде съобразена 

производствената и търговска програма на бизнес плана 

за проект за услуги, след като не се изисква 

технологичен проект, в който да бъде представен 

технологичния процес и описание на годишния 

капацитет на предприятието по видове услуги? 

  

Поздрави, 

Найден Герчев 

гр. Долна Митрополия 

№ 45 

28.09.2018 г. 

Vania Dimova dimovavania@gmail.com 

 

Здравейте, 

Във връзка с критерий за оценка по т.2.1  на 

Приложение 10 към условията за кандидастване  

„Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години 

преди датата на кандидатстване”, точки се присъждат, 

 

За да получи един кандидат точки по критерий 2.1 

„Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години 

преди датата на кандидатстване“, той трябва да отговаря 

едновременно на трите условия, които се доказват с 

документите, описани в т. 3 от раздел 27 „Допълнителна 

информация“. 

mailto:dimovavania@gmail.com
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както следва: 

1. Са осъществявали дейност от най-малко три 

завършени финансови години преди датата на 

кандидатстване; 

2. За всяка една от трите завършени финансови години 

са реализирали приходи от най-малко ………….. лв 

(общо приходи по ОПР); 

 

Как следва да се определят точките, при наличие на 

следната хипотеза?  

Кандидатът има приходи за 2015 г – 3000.00 лв, за 2016 

– 11000.00 лв. и за 2017 г.- 10000.00 лв.  

Моля да отговорите еднозначно и конкретно на въпроса:  

Ще получи ли точки и ако отговора е „да” колко точки 

следва да отбележи? 

  

Поздрави 

Ваня Димова 

В допълнение следва да имате предвид, че минималният 

размер на приходите за 1 година по критерий № 2.1 е най-

малко 5 000 лв., като в описания от Вас пример това условие 

не е спазено. 

№ 46 

28.09.2018 г. 

 

E-mail: office@akrima.net 

 

Уважаеми дами и господа, 

 

Във връзка с процедура № BG06RDNP001-6.003 моля за 

 

 

 

 

Допустими за подпомагане са проектни предложения, чиято 

mailto:office@akrima.net
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следното разяснение по документите по условията за 

предоставяне на финансова помощ: 

 

1.  Изграждането и съответно експлоатацията на 

съоръжения за тенис на маса и билярд отнасят ли се към      

група 93.1 "Дейности в областта на спорта"? 

 

Благодаря Ви за отделеното време! 

С уважение, 

М. Сивкова 

дейност се отнася към код по КИД-2008 93.1 „Дейности в 

областта на спорта“.  

Описаните от Вас инвестиционни разходи за изграждане и 

съответно експлоатацията на съоръжения за тенис на маса и 

билярд не предоставят достатъчно информация за даване на 

категоричен отговор за допустимост на дейностите по 

проектното предложение. 

№ 47 

29.09.2018 

Иван Горанов zemedelie@outlook.com 

  

Въпрос по Критерии и методика за оценка на проектните 

предложения по процедура  № BG06RDNP001-6.003 

„РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И 

ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО 

ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА 

НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 

Здравейте, след като се запознах с отговора на въпрос 

№8 Въпроса ми е:  

1. Как се пресмята Средноаритметичният размер на 

оперативната печалба при следните параметри    

 - 2015 -  10;   

 

 

 

Във връзка с Вашето запитване, Управляващия орган е 

предоставил разяснение, като за целта  моля да се 

запознаете с отговорите на въпрос № 8 от 12.9.2018 г. и № 

42 от 26.09.2018 г. 

mailto:zemedelie@outlook.com
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- 2016 - 20;  

 - 2017 - 30 ?  

 По правилата в математиката следва 

средноаритмитичното да е 20               

 По формулите в Приложение 21 средноаритмитично е 

60    

2. Управляващия орган на ПРСР прави ли разлика 

между средноаритмитично  за последните три години и 

общ сбор за последните три години?                    

С Уважение Иван Горанов 

№ 48 

30.09.2018 г. 

 АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО "ЕСЕН ФИКРИ"  

E-mail: office@advokatifrp.eu 

 

Здравейте, 

във връзка с процедура BG06RDNP001-6.003 

„РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И 

ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ имам следния 

въпрос: 

 

1)Има ли изискване седалището на кандидата/на неговия 

клон да е било в селски район определен период от 

време преди кандидатстването или е достатъчно това 

изискване за допустимост на кандидата да е налице към 

 

Във връзка с Вашия въпрос следва да имате предвид 

условието, посочено в т. 3 от раздел 11.1. „Критерии за 

допустимост на кандидатите“, на което кандидатите трябва 

да отговарят към момента на кандидатстване. 

 

 

mailto:office@advokatifrp.eu
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датата на подаване на проектното предложение? 

С поздрави                          

ЕСЕН ФИКРИ                          

№ 49 

01.10.2018 

Борис Вълев boris.valev@gmail.com 

Здравейте,  

Пиша Ви във връзка с  Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички 

сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 

6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. 

Имаме намерение да инвестираме в нов дом за възрастни 

хора в селски район, но при проектирането на сградния 

фонд възникна въпроса, колко места за настаняване 

трябва да имаме? Има ли конкретни параметри и 

изисквания от УО, които трябва да бъдат спазени?  

С уважение, Борис Вълев 

 

Всички условия, на които трябва да отговарят кандидатите 

и дейностите, за които се кандидатства с проектното 

предложение, са описани в Условията за кандидатстване. По 

отношение на описаната от Вас инвестиция за изграждане 

на дом за възрастни хора няма конкретно изискване за 

минимален и максимален брой места за настаняване. 

№ 50 

01.10.2018 

From: Lucky Shopova [mailto:shopova@elana.net]  

 

Subject: Въпрос 6.4 - услуги 

Във връзка с Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

 

 

 

mailto:boris.valev@gmail.com
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6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други 

неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции 

в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-

2020 г.,  

Моля да потвърдите, че при изчисляване на точките по 

критерий 2.2. се взима предвид само общата стойност на 

разходите от Таблицата за допустими инвестиции 

(ТДИ), без да се прибавя и стойността на разходите от 

таблица 1А на Бизнес плана (разходи, за които не се 

кандидатства за подпомагане).  

 

Благодаря предварително.  

Lucky Shopova 

 

За изчисление на точките по критерий № 2.2 „Кандидати с 

потенциал за изпълнение на проекта“ се взима предвид 

общата стойност на разходите по проекта, което включва 

разходи, за които кандидатства и такива, за които не 

кандидатства, но са част от цялостния обект на 

инвестицията и без тях обектът не може да бъде завършен 

и/или да функционира. 

 

№ 51 

02.10.2018 

Bojan Kostadinov [mailto:kostadinov.boyan@gmail.com]  

 

Към настоящия момент потенциалният кандидат по 

Процедура № BG06RDNP001-6.003 е с код на основна 

икономическа дейност по КИД 2008 Сектор G, Раздел 46 

„Търговия на едро, без търговията с автомобили и 

мотоциклети“, код 46.76 "Специализирана търговия на 

едро с други междинни продукти", като се занимава с 

търговия на едро на хартия, което от своя страна попада 

1. По процедурата се подпомагат проекти, при които над 75 

на сто от заявените за подпомагане инвестиционни разходи 

по проектното предложение са изцяло свързани с 

инвестиции по т. 1.1 “Развитие на услуги във всички 

сектори на икономиката и други неземеделски дейности, 

съгласно Приложение № 18“,  съгласно дейностите 

определени в „Код по КИД – 2008“ от Класификация на 

икономическите дейности (КИД – 2008) и посочени в т. 2 на 

Приложение № 18.  
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в т. 2 от Приложение №18 към Условията за 

кандидатстване .  

Планира се доразвиване на основната икономическа 

дейността на кандидата, чрез включване на 

допълнителни дейности към основната. За целта се 

планира закупуване на специализирано оборудване за 

производство на изделия от картон и хартия, което 

попада в раздел 17 "Производство на хартия, картон и 

изделия от хартия и картон" по КИД 2008 попадащ в т. 1 

от Приложение №18 към Условията за кандидатстване. 

Въпреки това след реализиране на инвестицията, 

основната икономическа дейност ще продължи да бъде в 

Сектор G, Раздел 46 „Търговия на едро, без търговията с 

автомобили и мотоциклети“, код 46.76 "Специализирана 

търговия на едро с други междинни продукти", тъй като 

ще продължава да е преобладаващата част от оборота на 

дружеството. 

  

В т. 13.1. от Условията за кандидатстване т. 1.1. е 

посочено че са допустими дейности попадащи в 

Приложение №18, а в т. 2 е посочено, че над 75 на сто от 

заявените за подпомагане инвестиционни разходи по 

проектното предложение са изцяло свързани с 

Описаната от Вас инвестиция - закупуване на 

специализирано оборудване за производство на изделия от 

картон и хартия, попада в раздел 17 "Производство на 

хартия, картон и изделия от хартия и картон" по КИД-2008, 

и в т. 1 от Приложение № 18 към Условията за 

кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-6.004 

“Производство на продукти, които не са включени в 

Приложение I от Договора за функционирането на 

Европейския съюз”. 

2. Допустимите дейности по т. 2 от Приложение № 18 се 

определят само за заявените за подпомагане инвестиционни 

разходи и не са свързани с други дейности, осъществявани 

от кандидата, които не са част от проектното предложение. 

 

На въпрос 4, 5 и 6: По критерий 1.1 “Проекти, подадени от 

кандидати, притежаващи опит в сектора, за който 

кандидатстват“ получават точки кандидатите,  които 

докажат опит в сектора за който кандидатстват  с 

удостоверение от НСИ за основната и допълнителните 

икономически дейности, осъществявани от кандидата през 

предходната финансова година, предхождаща датата на 

кандидатстване. Условието се счита за изпълнено за 

кандидати, които докажат основна или допълнителна 
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инвестиции по т. 1.1 съгласно дейностите определени в 

„Код по КИД – 2008“ от Класификация на 

икономическите дейности (КИД – 2008) и посочени в т. 

2 на Приложение №18. В тази връзка: 

  

1. При условие, че основната дейност на предприятието 

попада в т. 2 от Приложение №18, но дейностите и 

разходите, за които се кандидатства попадат в т. 1 от 

същото приложение как следва да се тълкуват 

разпоредбите на т. 2 от раздел 13.1. от Условията за 

кандидатстване? 

  

2. При условие, че основната дейност на предприятието 

попада в т. 2 от Приложение №18, но дейностите и 

разходите, за които се кандидатства попадат в т. 1 от 

същото приложение, означава ли това, че разходите за 

машини и оборудване за дейност попадаща в т. 1 не 

следва да надвишават 25% от заявените за подпомагане 

инвестиционни разходи по проектното предложение? 

  

4. В критериите за оценка на проекти т. 1 „Проекти, 

подадени от кандидати, притежаващи опит или 

образование в сектора, за който кандидатстват“ какво се 

икономическа дейност с удостоверението от НСИ за 

предходната финансова година, еднаква с икономическата 

дейност по проектното предложение, с което се 

кандидатства, а не сектор. 

Съгласно раздел 22 „Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения“ от Условията за кандидатстване, 

по критерий 1.2 „Проекти, подадени от кандидат, чийто 

собственик или представляващ притежава образование 

и/или стаж в сектора, за който кандидатства“ стажът се 

доказва с един или повече от следните документи на 

кандидата или представляващия кандидата или 

собственика/ците на кандидата: копие от 

трудова/осигурителна книжка, от която да е видно най-

малко 1 година трудов/осигурителен стаж по професията в 

съответния сектор.  
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разбира под „сектор“? Сектор по КИД 2008 съответно 

Сектор А „Селско, горско и рибно стопанство“; Сектор 

В „Добивна промишленост“; Сектор С „Преработваща 

промишленост“ и т.н. или нещо друго? Следва да се има 

предвид, че самите сектори са съставени от раздели и 

подраздели, достатъчно ли е опит в сектора или 

задължително следва да е в конкретен раздел или 

подразнел, който да съвпада с дейностите включени в 

проекта?  

  

5. От гледна точка на критериите за оценка на проекти, 

ще се признава ли опита на предприятието който е в 

сектор Сектор G, Раздел 46 „Търговия на едро, без 

търговията с автомобили и мотоциклети“, при условие, 

че инвестицията е в сектор C “Преработваща 

промишленост“? 

  

6. От гледна точка на критериите за оценка на проекти, 

ако едноличният собственик и управител на кандидата, 

притежава образование и опит в сектор С 

„Преработваща промишленост“, но не изрично по раздел 

17 от сектор С, а по друг отново попадащ в обхвата на 

сектор С „Преработваща промишленост“, ще се 
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признава ли опита при определяне на точките? 

 

№ 52 

02.10.2018 

From: Linda Davcheva [mailto:linda@id-events.com]  

 

Здравейте, 

Във връзка с ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № 

BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ 

ПРСР 2014-2020 Г., имам следните въпроси: 

1. Съгласно Раздел 22 Критерии и Методика за 

оценка на проектните предложения, критерии 7.2 дава 3 

точки, ако „Проектът се изпълнява на територията на 

населено място, землището на което попада изцяло или 

частично в територията на защитени зони по 

Националната екологична мрежа Натура 2000, 

определени със заповед на министъра на околната среда 

и водите.“ 

В този случай, ако изпълнявам инвестиция в населено 

място, чието землище частично попада в Натура 2000, 

но инвестицията ми се осъществява в частта на 

населеното място, където не попада в Натура 2000, 

 

1. Съгласно т. 11 от раздел 27 „Допълнителна информация“ 

- кандидати с проекти, които се изпълняват на територията 

на места по Натура 2000 (критерий за подбор по № 7.2), са 

такива, за които се установи, че попадат на територията на 

населено място, землището на което попада изцяло или 

частично в територията на защитени зони по Националната 

екологична мрежа Натура 2000, обявени със заповед на 

министъра на околната среда и водите. В случай, че 

инвестицията за която кандидатствате попада на 

територията на населено място, което частично попада в 

Натура 2000, то ще се счита за изпълнено условието на 

критерий № 7.2.  

Условията, за които не е предвиден документ, се проверяват 

служебно от Комисията за оценка. 

 

2. Посочените от Вас примери са недопустими за 

подпомагане, тъй като са описани в Закона за туризма.  

 

3. Следва да имате предвид, че разяснения се дават само по 

Насоките за кандидатстване по конкретната процедура. Във 
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значи ли това че пак ще получа точки по този критерии? 

И с какъв документ доказваме това, тъй като 

Становището от РИОСВ ще  опише, че инвестицията не 

попада в  обхвата на Натура 2000. 

 

2. Съгласно Раздел 13.3 Недопустими дейности, т. 

5.4. Недопустими са дейности: за инвестиции, насочени 

към туристически дейности и туристически обекти по 

смисъла на Закона за туризма с изключение на дейности 

с код по КИД-2008 93.1 „Дейности в областта на 

спорта“. 

Да приема ли, че са недопостими всички дейности, 

които са описани в Закона за тирузма, вкл. ресторанти и 

други заведения за хранене? 

 

3. Искаме да оборудваме съществуваща сграда за 

сервиз за земеделска техника. Сградата към момента се 

води склад. Не се нуждае от никакви ремонти, в добро 

състояние е. Може ли да кандидатстваме само за 

закупуване на оборудване. Необходимо ли е изрично да 

е сменено предназначението на сградата, при положение 

че към сервизите за земеделска техника няма 

специфични изисквания. 

връзка с Вашето запитване за необходимост от смяна на 

предназначение на сградата Ви информираме, че трябва да 

спазвате приложимото национално законодателство в 

съответната област, за която кандидатствате, като в случай 

че същото изисква промяна на предназначение на сграда, то 

трябва да се изпълни. 

 

4. За доказване на съответствие с критерий за оценка № 1.2 

„Проекти, подадени от кандидат, чийто собственик или 

представляващ притежава образование и/или стаж в сектора, 

за който кандидатства“ кандидатът представя документи, 

описани в т. 2 от раздел 24.3 „Списък с документи, 

доказващи съответствие с критериите за подбор на проекти“ 

и т. 2.1 от раздел 27 „Допълнителна информация“.  

Документ за завършен курс за професия не доказва 

съответствие с посочения критерий. 

 

5. За кандидати ЕТ, при които собственикът е регистриран 

земеделски стопанин към момента на кандидатстване и е 

бил регистриран като такъв през последните три финансови 

години преди годината на кандидатстване с проектното 

предложение, и за кандидати ЕТ, собственост на физически 

лица - лекари и лекари по дентална медицина, регистрирали 
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4. За доказване на образование в областта на 

инвестицията се изисква копие на документ за 

професионалното образование, доказващ придобиването 

на средно образование и на квалификация по професия. 

Може ли този документ да е за изкаран курс – примерно 

за професия маникюрист – курс по маникюр, тъй като за 

маникюристи няма средно специално образование. 

 

5. Имаме фирма ООД, създадено през 2017 г. ООД-

то е станало правоприемник на ЕТ, което след 

правоприемането е заличено като търговец. Въпросът ми 

е дали ще се признае историята на ЕТ по критериите за 

подбор, като обороти, персонал и др. 

 

Благодаря предварително, 

Л. Емилова 

лечебни заведения по чл. 36, ал. 2, изречение второ от 

Закона за лечебните заведения, по критерии за подбор № 1, 

2, 3 и 6 от раздел № 22 „Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения“ се признават и обстоятелствата за 

физическото лице собственик на ЕТ. За всички останали 

кандидати  на оценка подлежат представените документи за 

съответния кандидат. 

 

 

 

 № 53 

03.10.2018 

From: БТ Камара / Bulgarian Chamber of Transport 

[mailto:office@ilogistics.eu]  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 В т. 11.1.  Критерии за допустимост на кандидатите от 

Условия за кандидатстване  за предоставяне на 

 

 

Клонът не е юридическо лице. Няма собствена 

правосубектност и е част от имуществото на търговеца. 

Клонът не подлежи на самостоятелно вписване, не изготвя 

самостоятелен счетоводен баланс, и по своята същност 
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безвъзмездна финансова помощ по  процедура чрез 

подбор № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във 

всички сектори и други неземеделски дейности“ по 

подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г., в т. 3 е 

посочено, че кандидатите трябва да имат седалище/клон 

със седалище на територията на селски район, съгласно 

Приложение № 1. 

 

Моля за уточнение, когото кандидата има регистриран 

клон със седалище на територията на селски район: 

 1.      Условията за допустимост спрямо клона ли трябва 

да са изпълнени, спрямо дружеството майка  или спрямо 

двете структури? 

2.      Необходимите за подаване документи, 

удостоверения, проекти и други подобни на името на 

клона ли трябва да бъдат издадени, изготвени  или 

попълнени? 

3.      Във Формуляра за кандидатстване, в системата 

ИСУН, кой трябва да бъде посочен за кандидат в този 

случай? 

Предварително Ви благодаря за отделеното време и 

внимание! 

представлява структурно териториално подразделение, 

което се намира извън седалището на търговеца. Условията 

за допустимост, които могат да бъдат отнесени към клон на 

кандидата, се прилагат по отношение изискването за  

наличие на седалище/клон със седалище на територията на 

селски район, съгласно Приложение № 1. 

Във връзка с поставения от Вас въпрос по критериите за 

допустимост на кандидатите е предоставена възможност 

кандидатът да докаже това изискване с наличието на клон 

със седалище на територията на селски район. Всички 

документи, в т.ч. и формуляр за кандидатстване, следва да 

са на името на юридическото лице, а не на клона. 
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С уважение: 

инж. В. Кръстев 

Управител 

"Българска транспортна камара" ЕООД 

№ 54 

04.10.2018 г. 

i.nestorova@cccinfo.bg 

Уважаеми дами и господа, 

 

Пишем Ви относно кандидатстване за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез 

подбор № BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА 

УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ 

НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. 

„ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 

2014-2020 г. 

 

Нашата компания ще изготви проект, чиято дейност ще 

попада в КИД 93.19 – Други дейности в областта на 

спорта. Дейността, която ще развиваме е изграждане и 

ползване на обекти за лов и риболов, както и развиване 

на спомагателни дейности за спортния и развлекателен 

лов и риболов. 

 

Съгласно т. 3 от раздел 13.3. „Недопустими дейности“, 

инвестиции в лов и риболов не са допустими. Също така 

недопустими за подпомагане са инвестиции, насочени към 

туристически дейности и туристически обекти по смисъла 

на Закона за туризма, както и закупуване на велосипеди, 

описани в т. 5.4 и т. 5.5 от раздел 13.3. „Недопустими 

дейности“ към Условията за кандидатстване. В тази връзка 

описаната от Вас инвестиция е недопустима за подпомагане 

по процедурата. 

mailto:i.nestorova@cccinfo.bg
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Инвестицията ни включва: Оформяне на ландшафт (на 

брега на язовир, където ще се извършва риболова), 

терасиране и оформяне на терена, изграждане на 

барбекю и кухня на открито, изграждане на спортни 

уреди на открито, закупуване на риболовни съоръжения 

(живарници и т.н.), колела за планинско колоездене, 

изграждане на ветрогенератори, складова база за 

оборудването и бунгала със санитарно-хигиенни възли и 

т.н. 

 

Въпросът ни е свързан с бунгалата, които имаме 

намерение да изградим за отдих на посетителите, които 

ще упражняват риболов – замисълът е това да са 

преместваеми постройки за краткотраен отдих, със 

санитарно-хигиенни възли към тях, за които ще се 

изисква разрешение за поставяне. Такъв тип инвестиции 

допустими ли са по проекта? Все пак целта на тяхното 

изграждане е спомагане рзвитието на спортния и 

развлекателен риболов, а не развитие на туризъм. 

Благодаря предварително за отговора Ви! 

С уважение, 

Ивелина Несторова 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА 

ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP001-

6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И 

ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. 

„ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

76 
 

 

№ 55 

04.10.2018 г. 

Stamenova, Evgeniya (F&C) 

evgeniya.stamenova@staffordshire.gov.uk 

Здравейте, 

 

Надявам се че ще ни помогнете с информация или ще ни 

насочите към правилната институция. 

Намерих адреса ви Интернет докато търсих варианти и 

стратегии да отворя Дом за стари хора в България. 

Аз в момента работя като медицинска сестра и като 

социален работник в Англия. 

Преместих се в Обединеното кралство през 2002 година 

и първите 5 години работих като болногледач в Дом за 

хора с физически увреждания и Деменция. 

Проекта за отваряне на Дом за стари хора го замислихме 

със сестра ми която е практикуващ Личен лекар от 2000 

година,a преди това е работила 10 години като лекар в 

Бърза помощ в Добрич. 

Уверени сме че със съвместния опит можем да помогнем 

на хора които имат нужда от постоянни и 

квалифицирани грижи. 

Благодарим ви предварително за времето и вниманието. 

Евгения Стаменова 

 

Във връзка с Вашето запитване Ви информираме, че 

инвестиции в социални грижи с  настаняване на възрастни 

лица и хора с физически увреждания е допустима и 

приоритетна дейност по процедура № BG06RDNP001-6.003 

„Развитие на услуги във всички сектори и други 

неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. 

Насоките за кандидатстване са публикувани на интернет 

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

Министерството на земеделието, храните и горите: 

www.mzh.government.bg и на  Единния информационен 

портал за обща информация за управлението на 

Европейските структурни и инвестиционни фондове: 

www.eufunds.bg. Крайният срок за подаване на проектни 

предложения е 17.30 часа на 07.12.2018 г. 

mailto:evgeniya.stamenova@staffordshire.gov.uk
https://eumis2020.government.bg/
http://www.mzh.government.bg/
http://www.eufunds.bg/
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Виолина Милкова 

№ 56 

06.10.2018 г. 

Zori Georgieva zorislava80@abv.bg 

Въпрос свързан с ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № 

BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“  

 

1. Дружеството кандидат е ЕООД, което има следната 

дейност „Дейност на общопрактикуващи лекари“ - в 

случая кандидата явява ли се възложител по ЗОП, при 

положение, че собственика на дружеството е лекар 

работещ по договор с НЗОК. Лекарят е едноличен 

собственик на дружеството кандидат и няма държавно 

или общинско участие. 

 

Зорница 

 

Възложителите по ЗОП са такива, които отговарят на някое 

от условията описани в чл. 5 и 6 от Закона за обществените 

поръчки, като следва да се вземат предвид и определенията 

в Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

№ 57 

07.10.2018 г. 

 

Ивайло Иванов i.ivanov2004@gmail.com 

Здравейте, 

по гореспоменатата процедура може ли да се 

кандидатства с проект за рехабилитационен център и ако 

да, то в коя категория попада (Проекти, насочени към 

създаване или развитие на здравни, социални услуги, 

 

По процедурата са допустими дейности на 

рехабилитационни заведения (оздравително-

възстановителни домове) с код по КИД-2008 - 87.10 

„Дейност на заведения със здравни грижи“, съгласно 

Приложение № 18 към Условията за кандидатстване. 

mailto:zorislava80@abv.bg
mailto:i.ivanov2004@gmail.com
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или услуги насочени към деца или Проекти, насочени 

към създаване или развитие на услуги)? 

Благодаря предварително за отделеното време. 

Лека и спорна работа. 

Поздрави. 

 

Обръщаме Ви внимание, че по процедурата не са допустими 

за подпомагане инвестиции, насочени към туристически 

дейности и туристически обекти по смисъла на Закона за 

туризма. 

 

№ 58 

05.10.2018 г. 

Николай Колев kolev48nn@gmail.com 

Здравейте,  

на 70 години съм и желая да се възползвам от  

"подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020, за 

инвестиции на територията на селските райони в 

страната, изпълнявани от земеделски стопани и 

микропредприятия".  

Не съм земеделски стопанин, но искам да регистрирам 

микропредприятие. Искам да ми разясните напълно ли 

ще ми бъде предоставена безвъзмездна финансова 

помощ за организирането на ново производството , при 

което ще бъде  осигурена работа на 5 човека, и 

регистрацията на фирмата обезателно ли трябва да бъде 

в селския район или само производството да бъде там. 

С уважение, Николай Николов 

 

Кандидатите микропредприятия трябва да отговарят на 

следните условия: 

-да имат седалище/клон със седалище на територията на 

селски район, съгласно Приложение № 1 към Условията за 

кандидатстване; 

- да бъдат регистрирани като еднолични търговци или 

юридически лица по Търговския закон или Закона за 

кооперациите; 

- да отговарят на условието за микропредприятие, съгласно 

ЗМСП.  

Размера на финансовата помощ е до 50 на сто от 

допустимите разходи, като подробна информация за 

допустими дейности може да намерите в насоките за 

кандидатстване, които са публикувани на интернет адреса 

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

mailto:kolev48nn@gmail.com
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 Министерството на земеделието, храните и горите: 

www.mzh.government.bg и на  Единния информационен 

портал за обща информация за управлението на 

Европейските структурни и инвестиционни фондове: 

www.eufunds.bg. 

№ 59 

08.10.2018 г. 

 Julian Bankov [mailto:julibankov@gmail.com] 

Здравейте, имам няколко въпроса? 

1)  бенефициент съм по 4.1.2 като малко стопанство от 

14.09.18, ще ме ограничи ли тази подмярка ако искам да 

кандидатствам по 6.4.1 вече като стопанство с над 8000 е 

СПО, а имам възможност да достигна бързо това СПО 

 

2) Ако нямам ограничения и мога да кандидатствам ще 

желая да си ремонтирам битовката ми за живеене, да  

назнача 1 работник и да поставя на покрива 

възобновяеми източници на енергия, която ще 

използвам за нуждите на стопанството ми 

 

3) по принцип имам голям фронт за действие и доста 

идей, трябва ми сериозен консултант и човек запознат с 

настоящите и бъдещите мярки, за да ми даде правилен 

съвет кое, как и кога?? 

 

Кандидатите земеделски стопани по процедурата трябва да 

отговарят на следните условия към датата на подаване на 

проектното предложение: 

- да са регистрирани като земеделски стопани съгласно 

Наредба № 3 от 1999 г.; 

- минималният стандартен производствен обем на 

земеделското стопанство да е над левовата равностойност 

на 8 000 евро; 

-  да  са  микро, малко или средно предприятие, съгласно чл. 

3 от ЗМСП.  

В случай, че земеделското стопанство не е 

микропредприятия е необходимо да е получило над 50 на 

сто за предходната финансова година приходи от 

земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата 

mailto:[mailto:julibankov@gmail.com]
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Благодаря предварително за отговора!  

ЗП Юлиян Стоянов Банков с. Жълтуша общ. Ардино  

за единно плащане на площ, включително приход от 

получена публична финансова помощ, директно свързана с 

извършването на тези дейности, или приход от преработка 

на земеделска продукция, директно свързани със 

земеделски дейности, или получена публична финансова 

помощ. 

В тази връзка следва да се запознаете с раздел 13.1. 

„Допустими дейности“ от Условията за кандидатстване и 

Приложение № 18 към тях, където са описани допустимите 

дейности с код по КИД-2008.  

№ 60 

08.10.2018 г. 

Десислава Иванова desislavaivanova34@gmail.com 

Уважаеми Дами и Господа, 

Във връзка с отворена ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № 

BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ 

ПРСР 2014-2020 г., бихме желали да отправим запитване 

за допълнителни разяснения, както следва: 

В Условията за кандидатстване по горецитираната 

процедура е записано в раздел 22. Критерии и методика 

за оценка на проектните предложения: т. 9.2 Проекти, 

Във връзка с поставените от Вас въпроси Ви информираме, 

че  проектни предложения, които са насочени изцяло в 

дейностите, изрично описани в код  45.20 „Техническо 

обслужване и ремонт на автомобили“ по КИД-2008, следва 

да получат точки по критерий № 9.2 „Проекти, насочени 

към създаване или развитие на услуги“.  

Дейности, свързани с периодични прегледи за проверка на 

техническата изправност на пътните превозни средства 

попадат в код 71.20 „Технически изпитвания и анализи“ по 

КИД 2008. 

Съгласно пояснението в код 81.29 „Други дейности по 

почистване“ от КИД 2008 почистване на автомобили и 

mailto:desislavaivanova34@gmail.com
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насочени към създаване или развитие на услуги, като 

принадлежността на проекта към съответните сектори се 

определя от кода по КИД-2008:  

Сектор G                                                                                          

• G 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на 

автомобили“;                                                                              

Точки по критерия се присъждат при проекти, при които 

ангажиментът е насочен изцяло в описаните кодове по 

КИД. 

Първи въпрос: 

Моля да ми отговорите на следния въпрос: Ще получи 

ли 20 точки по критерии 9.2 проект за изграждане и 

оборудване на автосервиз, в който ще се извършва 

техническо обслужване и ремонт на леки и товарни 

автомобили, съгласно дейностите описани в код  45.20 

„Техническо обслужване и ремонт на автомобили“, 

който включва: 

• дейности по техническо обслужване и ремонт на 

автомобили: 

• ремонт на механиката на автомобила 

• ремонт на електрическата инсталация 

• ремонт на електронните впръскващи системи 

(инжекцион) 

дейност на автомивки попадат в код 45.20. 
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• текущо техническо обслужване 

• ремонт на каросерията и купето на автомобила 

• ремонт на части за автомобили 

• почистване, измиване, лъскане и други подобни 

дейности 

• боядисване, вкл. с пистолет 

• ремонт на врати, прозорци, ключалки и други 

• ремонт на седалки 

• ремонт, регулиране и балансиране, замяна и 

монтаж на вътрешни и външни гуми на автомобила 

• антикорозионна обработка 

• монтаж на части и принадлежности за 

автомобили, когато не е част от производствения процес 

Ще считате ли, че дейността на автосервиза, в който ще 

се извършва техническо обслужване и ремонт на леки и 

товарни автомобили е насочена изцяло в код G 45.20 

„Техническо обслужване и ремонт на автомобили“, като 

имате предвид че в т. 12 Допълнителни разпоредби от 

Закона за движението по пътищата е дадено 

определение за това какво е „Автомобил“, а именно: 

„Недвуколесно безрелсово моторно превозно средство, 

което се използва за превозване на пътници и товари или 

за теглене на други пътни превозни средства. Съответно 
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към автомобилите се приравняват и тролейбусите. В 

зависимост от предназначението си автомобилите биват: 

а) леки - за превозване на пътници, в които броят на 

местата за сядане без мястото на водача не превишава 8; 

б) товарни - за превозване на товари и/или за теглене на 

ремарке; 

в) автобуси - за превозване на пътници с повече от 8 

места за сядане без мястото на водача; 

г) специални - с постоянно монтирана апаратура, 

съоръжения или машини, които не позволяват 

използването им за други цели“.                                                                 

Моля да имате предвид също така и, че в раздел 45 

„Търговия на едро и дребно с автомобили и 

мотоциклети, техническо обслужване и ремонт“ е 

записано, че този раздел включва всички дейности (без 

производство и даване под наем), свързани с автомобили 

и мотоциклети, вкл. камиони и товарни автомобили, 

като: 

• търговия на едро и дребно с нови и употребявани 

автомобили 

• техническо обслужване и ремонт 

• търговия на едро и дребно с части и 

принадлежности за автомобили и мотоциклети 
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• търговско посредничество с автомобили и 

мотоциклети, части и принадлежности за тях 

• почистване, измиване, лъскане. 

По проекта не се предвиждат други инвестиции извън 

тези, свързани с изграждането и оборудването на 

автосервиза. Дейността в обекта, в т.ч. всички приходи и 

разходи ще бъдат изцяло свързани с функционирането 

на автосервиза.  

Втори въпрос: 

Моля да ми отговорите на следния въпрос: Ще получи 

ли 20 точки по критерии 9.2 - проект за изграждане и 

оборудване на автосервиз, ведно с изграждане и 

оборудване  на автомивка, в който ще се извършва 

техническо обслужване и ремонт на автомобили, 

съгласно дейностите описани в код  45.20 „Техническо 

обслужване и ремонт на автомобили“, който код 

включва: 

- дейности по техническо обслужване и ремонт на 

автомобили: 

• ремонт на механиката на автомобила 

• ремонт на електрическата инсталация 

• ремонт на електронните впръскващи системи 

(инжекцион) 
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• текущо техническо обслужване 

• ремонт на каросерията и купето на автомобила 

• ремонт на части за автомобили 

• почистване, измиване, лъскане и други подобни 

дейности 

• боядисване, вкл. с пистолет 

• ремонт на врати, прозорци, ключалки и други 

• ремонт на седалки 

- ремонт, регулиране и балансиране, замяна и 

монтаж на вътрешни и външни гуми на автомобила 

- антикорозионна обработка 

- монтаж на части и принадлежности за 

автомобили, когато не е част от производствения 

процес.  

Ще считате ли, че дейността на автосервиза и 

автомивката, в който ще се извършва изцяло техническо 

обслужване и ремонт на автомобили е насочена изцяло в 

код G 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на 

автомобили“? 

По проекта не се предвиждат други инвестиции извън 

тези, свързани с изграждането и оборудването на 

автосервиза и автомивката. Дейността в обекта, в т.ч. 

всички приходи и разходи ще бъдат изцяло свързани с 
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функционирането на автосервиза и автомивката. 

Трети въпрос: 

Моля да ми отговорите на следния въпрос: Ще получи 

ли 20 точки по критерии 9.2- проект за изграждане и 

оборудване на автосервиз, ведно с изграждане и 

оборудване  на пункт за годишни технически прегледи, в 

който ще се извършва техническо обслужване и ремонт 

на леки и товарни автомобили, съгласно дейностите, 

описани в код 45.20 „Техническо обслужване и ремонт 

на автомобили“, който код включва: 

- дейности по техническо обслужване и ремонт на 

автомобили: 

• ремонт на механиката на автомобила 

• ремонт на електрическата инсталация 

• ремонт на електронните впръскващи системи 

(инжекцион) 

• текущо техническо обслужване 

• ремонт на каросерията и купето на автомобила 

• ремонт на части за автомобили 

• почистване, измиване, лъскане и други подобни 

дейности 

• боядисване, вкл. с пистолет 

• ремонт на врати, прозорци, ключалки и други 
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• ремонт на седалки 

- ремонт, регулиране и балансиране, замяна и 

монтаж на вътрешни и външни гуми на автомобила 

- антикорозионна обработка 

- монтаж на части и принадлежности за 

автомобили, когато не е част от производствения процес  

 

Ще считате ли, че дейността на на автосервиза и пункта 

за годишни технически прегледи, в който ще се 

извършва техническо обслужване и ремонт на 

автомобили е насочена изцяло в код G 45.20 

„Техническо обслужване и ремонт на автомобили“? 

 

По проекта не се предвиждат други инвестиции извън 

тези, свързани с изграждането и оборудването на 

автосервиза и пункта за технически преглед. Дейността 

в обекта, в т.ч. всички приходи и разходи ще бъдат 

изцяло свързани с функционирането на автосервиза и 

пункта за технически преглед. 

Предварително Благодаря за отговорите на поставените 

въпроси. 

№ 61 

08.10.2018 г. 

Nortan EOOD  

E-mail: nortan42@gmail.com 

 

1. Точки по критерий 9.2. получават проектни предложения, 

mailto:nortan42@gmail.com
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Здравейте,  

Във връзка с Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.003 – „Развитие на услуги във всички сектори и други 

неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции 

в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-

2020 г., моля за разяснение по следните въпроси: 

1. Ще вземе ли точки по критерий 9.2. „Проекти, 

насочени към създаване или развитие на услуги“ 

проектно предложение, което включва изграждане на 

„Сервиз за техническо обслужване и ремонт на 

автомобили“ (административна сграда и сервизна част), 

ако част от административната сграда ще се използва за 

дейност с код, различен от посочените в критерия, но 

няма да се кандидатства за финансирането на тази част 

от сградата.  

Моля за тълкуване, като се вземе предвид, че в т. 14.24. 

от раздел 27 „Допълнителна информация“ от Насоките 

за кандидатстване е описано конкретно какво включва 

понятието „Проект“. („Проект“ е проектно предложение 

заедно с всички приложени към него документи, както и 

съвкупността от материални и нематериални активи и 

свързаните с тях разходи, заявени от кандидата и 

допустими за финансиране по ПРСР 2014 – 2020 г.). 

изцяло насочени в дейностите, изрично описани в код  45.20 

„Техническо обслужване и ремонт на автомобили“ по КИД-

2008. 

В тази връзка проекти, които включват инвестиции, които 

ще се използват за други дейности, извън посочените в 

критерии за оценка № 9.2, и дейностите и приходите по 

проекта няма да се реализират изцяло от тези услуги, не 

следва да получат точки по критерий 9.2. 

От посоченият от Вас пример, не може еднозначно да се 

определи, дали подобно проектно предложение отговаря на 

критерия за оценка. 

Окончателно решение по оценка на проектните 

предложения и представените към тях документи се взима 

от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 

необходима информация. 

2. Цитираното от Вас условие е свързано с проектното 

предложение и съответствието му с критериите за оценка. 

Ангажиментите към конкретните кодове по КИД-2008, 

описани в критерий № 9.2, са свързани с дейностите в 

проектното предложение, и нямат отношение към другите 
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2. Моля да ми отговорите при проекти, насочени 

към създаване или развитие на услуги, съгласно 

критерий 9.2., уточнението „Точки по критерия се 

присъждат при проекти с ангажимент насочен изцяло в 

описаните кодове по КИД“, означава ли, че съответния 

кандидат не може да развива друга (допълнителна) 

дейност с код по КИД, различен от описаните в 

критерия. 

3. При проекти за развитие на услуги и други 

неземеделски дейности (критерий за подбор № 9), при 

които инвестициите по проектното предложение са 

свързани с посочените в критерий за оценка № 9.1 и № 

9.2 кодове по КИД-2008, каква част от приходите трябва 

да се реализират от основната дейност по проекта. 

дейности на кандидата, които не са включени в проектното 

предложение. В тази връзка моля да се запознае с отговор 

на въпрос  № 51 (2) от 02.10.2018 г. 

3. За да получи точки по съответния критерий за оценка, 

инвестициите по проектното предложение трябва да са 

изцяло свързани с посочените в критерий за оценка № 9.1 и 

№ 9.2 кодове по КИД-2008 и приходите по проекта трябва 

да се реализират изцяло от тези дейности. 

№ 62 

08.10.2018 г. 

Elena Demireva elena_dem@abv.bg 

Здравейте,  

 

Имам няколко въпроса по  Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички 

сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 

6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от ПРСР 2014-2020 г.   

1. Предвижда ли се авансово плащане по мярката и в 

 

 

 

1. В раздел „Б. Финансово изпълнение на проектите и 

плащане“ от Условията за изпълнение по процедурата, 

както и в проекта на административен договор са описани 

условията за заявяване и изплащане на авансово плащане по 

проектите. Финансовата помощ по проект може да бъде 

изплащана авансово, междинно и окончателно в 

mailto:elena_dem@abv.bg
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какъв размер?  Какви са условията, при които 

бенефициентите, могат да се възползват от тази 

възможност - само  банкова гаранция или сумата може 

да бъде гарантирана и чрез договор за поръчителство ?  

2. В Приложение 2, част XI "Форма за наблюдение и 

оценка на проектни предложения..." искате да 

отбележим възраст, пол и образование на управителя на 

юридическото лице, като е дадена възможност да се 

отбележи само едно лице (мъж или жена). Въпросът е, 

ако управителите са две или повече лица, формата се 

попълва за всяко едно от тях или се отбелязва само едно 

лице по избор, примерно представляващото дружеството 

по проекта?  

3. В Приложение 4, Бизнес план, в таблиците за приходи 

и разходи има колони "Предходна година/Последен 

отчетен период" и следват I-ва, II-ра, III-та и т.н години. 

Ясно е, че последна отчетна година е 2017 г. Въпросът е 

коя е I-вата година според Вас? Година на подаване на 

проектното предложение (т.е. 2018 г.), година на 

сключване на административния договор (2019 г.) или 

година на изпълнение на проектното предложение и 

първа отчетна година с реално работещи активи, 

закупени с финансовата помощ? Логично е да се вземе 

съответствие с Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда 

за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за 

оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и 

подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на 

земеделските производители. Допустимо е авансово 

плащане в размер до 50% от стойността на одобрената 

финансова помощ по проекта и се изплаща при условията и 

по реда на сключения административен договор. За 

изплащане на авансово плащане се изисква представяне от 

ползвателя на безусловна и неотменима банкова гаранция в 

полза на ДФЗ - РА в размер 100% от стойността на исканото 

авансово плащане. 

2. По преценка на кандидата, в случай че дружеството се 

представлява от повече от едно лице, в Приложение № 8 

могат да бъдат попълнени данните само на едното от  

лицата по избор. 

 

3. Първата година от изпълнение на бизнес плана стартира 

след приключване изпълнението на всички инвестиции по 

проектното предложение. 
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като I-ва годината на изпълнение на проекта, защото при 

новооткрити предприятия реално тогава започва 

движението на паричните потоци, но в този случай 

възниква конфликт между останалите таблици и таблици 

7 и 8, където трябва да се отбележи сумата на 

ползваните по изпълнението на проекта привлечени 

средства. В този случай те са между последния отчетен 

период и I-вата година от бизнес плана.  

4. При поет ангажимент за осигуряване на работни 

места, кога трябва да се назначат лицата - още първата 

година след изпълнение на проекта или може да се 

назначават поетапно в периода на мониторинг, 

примерно I-ва година 5-ма работника, II-ра година 3-ма 

работника и III-та година 2-ма работника?  

Моля за Вашите отговори и становище по горе 

поставените въпроси?  

 

Благодаря предварително!  

Поздрави,  

Елена Демирева 

 

4. Изискването за създаване на нови работни места, следва 

да е изпълнено в рамките на първата година от бизнес 

плана, след изпълнение на инвестициите по проектното 

предложение.  

№ 63 

08.10.2018 г. 

stanimira marcova s_marcova@abv.bg 

 

Здравейте, във връзка с подготовка на проектно 

 

 

Кандидатите микропредприятия, които не са регистрирани 

mailto:s_marcova@abv.bg
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предложение по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички 

сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 

6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. имам следния въпрос: 

Към датата на подаване на проектното предложение 

бенефициента е със статут на микропредприятие 

съгласно ЗМСП. Във фирмата има назначени двама 

служители. В резултат от изпълнението на проекта - 

предмет на искане на финансиране по реда на текущата 

процедура,  бенефициентът предвижда да назначи още 

10 служители, запазвайки двамата назначени, като по 

този начин средносписъчния брой на персонала след 

реализация на проекта ще възлезе на 12 служители. В 

този случай бенефициентът вече няма да притежава 

статут на микропредприятие. Въпрос: Допустимо ли е 

горецитирания бенефициент да процедира по този начин 

с персонала или ще бъде недопустимо подобно действие 

от негов страна? 

Благодаря предварително! 

земеделски стопани, трябва да отговарят на условието за 

микропредприятие съгласно дефиницията на чл. 3, ал. 3 от 

Закон за малките и средните предприятия, както към датата 

на кандидатстване с проектното предложение, така и към 

датата на сключване на административния договор. След 

сключване на административния договор бенефициентът 

няма задължение да остане микропредприятие. В тази 

връзка цитираното намерение за създаване на 10 нови 

работни места е допустима дейност по процедурата. 

№ 64 

08.10.2018 г. 

office@pro-active.bg 

Уважаема д-р Лозана Василева, 

Моля за допълнителни разяснения във връзка с 

 

Във връзка с поставения от Вас въпрос Ви информираме, че 

mailto:office@pro-active.bg
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Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор 

№ BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във 

всички сектори и други неземеделски дейности“ по 

подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. 

С Условията за кандидатстване по процедурата се 

насърчават проектните предложения, в които има 

включени дейности в обхвата на  код по КИД-2008 - 

87.30 „Социални грижи с настаняване на възрастни лица 

и хора с физически увреждания“. 

Съгласно критериите за оценка, разписани в Раздел 22 

„Критерии и методика за оценка на проектните 

предложения“ от Условията за кандидатстване, 

приоритет ще получат „Проекти, подадени от кандидат, 

чийто собственик или представляващ притежава 

образование и/или стаж в сектора, за който 

кандидатства“. 

Според действащото законодателство, вкл. в Закона за 

социално подпомагане и Правилника за прилагането му, 

както и в методическите указания на Агенцията за 

социално подпомагане към Министерство на труда и 

социалната политика, няма посочени изисквания 

например за медицинско обслужване или друг вид 

при подготовка на проектното предложение и в зависимост 

от дейностите, включени в него, по отношение 

изпълнението на изискването по критерий 1.2. можете да 

използвате: 

- Постановление № 125 на МС от 24.06.2002 г. за 

утвърждаване Класификатор на областите на висше 

образование и професионалните направления (обн., ДВ, бр. 

64 от 2002 г.); 

- „Списък на професиите за професионално образование и 

обучение“, Утвърден със Заповед № РД 09-413/12.05.2003 

г., изм. и доп. със Заповед №РД 09-04/08.01.2004 г., Заповед 

№РД 09-34/22.01.2004 г., Заповед №РД 09- 255/09.04.2004 

г., Заповед № РД 09 – 274 / 18. 02. 2005 г., Заповед № РД 09-

1690/29.09.2006 г., Заповед № РД 09-828/29.06.2007 г., 

Заповед № РД 09- 1891/30.11.2007 г., Заповед № РД 09-

298/19.02.2009 г., Заповед № РД 09-1803/29.10.2009 г., 

Заповед № РД 09-621/18.05.2010 г., Заповед № РД 09-

1728/01.12.2010 г., Заповед № РД 09-748/13.06.2011 г., 

Заповед № РД 09-1805/09.12.2011 г., Заповед № РД 09-

638/23.05.2012 г., Заповед № РД 09-59/21.01.2013 г., Заповед 

№ РД09-182/25.02.2013 г., Заповед № РД09-74/20.01.2014 г. 

, Заповед № РД09-1833/11.12.2015 г., Заповед № РД 09-
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специфични професионални грижи за регистрация и 

осъществяване на дейност на „Дом за стари хора“. 

Специално за социалните работници висшето 

образование не е задължително, няма специализирано 

професионално образование (средно-специално или друг 

вид образование), както и някакъв вид свидетелството за 

правоспособност. 

В тази връзка може ли да посочите какво образование 

(специалност) трябва да има 

собственикът/представляващият кандидата, за да бъде 

присъдено съответствие на проект за „Дом за стари 

хора“ по критерий 1.2?  

Като пример, ако собствениците/управителите на 

фирмата са с професионална квалификация магистър – 

икономист и магистър – стоматолог, кандидатът ще 

получи ли точки по този критерий? 

С уважение: 

Боряна Алексова 

1035/29.07.2016 г., Заповед № РД09- 1984/12.12.2016 г., 

Заповед № РД09-1851/27.03.2017 г. , Заповед № РД09 – 5862 

от 14.12.2017 г. и Заповед № РД09-296 от 19.02.2018 г.; 

-Национална класификация на професиите и длъжностите в 

Република България – 2011; 

- Класификация на областите на образование и обучение 

(КОО - 2015). 

№ 65 

08.10.2018 г. 

office@pro-active.bg 

Уважаема д-р Лозана Василева, 

Моля за допълнителни разяснения във връзка с 

Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор 

№ BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във 

 

Във връзка с Вашето запитване моля да се запознаете с 

отговор № 4 на въпрос № 62 от 08.10.2018 г. и отговор на 

въпрос № 7 от 12.9.2018 г. (Кандидатите микропредприятия, 

mailto:office@pro-active.bg
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всички сектори и други неземеделски дейности“ по 

подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. 

Съгласно критериите за допустимост, разписани в 

Раздел 11.1 от Условията за кандидатстване, кандидати 

по подмярката могат да бъдат земеделски стопани или 

микропредприятия, като при определянето на едно 

предприятие за микропредприятие се следва 

дефиницията на чл.3, ал.3 от ЗМСП. Според тази 

дефиниция, средносписъчният брой на персонала трябва 

да бъде по-малък от 10 души. 

Една от основните цели на предоставяната безвъзмездна 

финансова помощ по процедурата е „Насърчаване на 

заетостта, разкриване на нови и запазване на вече 

съществуващите работни места“. В съответствие с тази 

цел вероятно е заложен е критерий 6.1 „Проекти, 

създаващи нови работни места“ в раздел 22 „Критерии и 

методика за оценка на проектните предложения“ със 

сериозна тежест в образуването на оценката на проекта. 

В контрапункт на това, в текстовете в Приложение № 9 

Административен договор са заложени условия, 

задържащи развитието на инвестиционните дейности, 

което би подпомогнало създаването на заетост и 

трябва да отговарят на условието за микропредприятие 

съгласно дефиницията на чл. 3, ал. 3 от Закон за малките и 

средните предприятия, както към датата на кандидатстване 

с проектното предложение, така и към датата на сключване 

на административния договор. След сключване на 

административния договор бенефициентът няма задължение 

да остане микропредприятие.). В този смисъл след 

сключване на административния договор не е нарушение 

преминаването на кандидата в друга категория предприятие 

съгласно ЗМСП. 
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ускоряването диверсификацията на неземеделските 

дейности. 

Чл.5 от договора определя изискванията за получаване 

на финансова помощ и условията, които трябва да бъдат 

спазени при подаване на искане за окончателно 

плащане. В ал.2, т.2 от него е записано, че 

окончателният размер на подлежащата на плащане 

помощ се определя и след извършване от страна на 

Фонда на проверките, въз основа на които е установено 

„спазването от Бенефициента на ВСИЧКИ КРИТЕРИИ 

ЗА ДОПУСТИМОСТ, ангажименти и други задължения 

за изплащане на помощта произтичащи от настоящия 

договор, Условията за изпълнение и Условията за 

кандидатстване“. 

Според чл.7 от договора „Бенефициентът е длъжен да 

спазва ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ, 

ангажименти и други  задължения, посочени в този 

договор, в Условията за изпълнение и в приложим 

нормативен акт, за срока на мониторинг, който е три 

години и започва да тече от датата на получаване на 

окончателното плащане“. 

Аналогични изисквания са поставени и в Условията за 

изпълнение на одобрени проекти по процедурата, като 
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включително е посочено, че неспазването на критерий за 

допустимост би довело до финансови корекции и/или 

пълно оттегляне на предоставеното подпомагане. 

 

Едновременно с това в т.13 от Раздел 11.2 „Критерии за 

недопустимост на кандидатите“ от Условията за 

кандидатстване е посочено „Кандидатите 

микропредприятия различни от земеделски стопани, 

трябва да отговарят на условието за микропредприятие 

съгласно дефиницията на чл.3, ал.3 от ЗМСП както към 

датата на кандидатстване с проектното предложение, 

така и към датата на сключване на административния 

договор“. 

Въпрос: Трябва ли микропредприятие, което както към 

датата на кандидатстване с проектното предложение, 

така и към датата на сключване на административния 

договор отговаря на дефиницията на чл.3, ал.3 от ЗМСП, 

да бъде такова към дата на окончателно плащане и по 

време на срока за мониторинг? Или просто казано, ако 

кандидат микропредприятие към дата на кандидатстване 

и към дата на сключване на договор за БФП има 

персонал 3 души и в резултат на изпълнението на 

проекта си назначи на работа нови 10 души, поемайки 
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ангажимент да поддържа средносписъчен брой персонал 

13 души, ще получи ли окончателно плащане без 

каквито и да било корекции (разбира се в случай, че 

бъде сключен договор за БФП и реализиран проекта)? 

Ако отговорът Ви е отрицателен, това не противоречи 

ли на целите на подмярката, разписани в актуалната 

версия на  ПРСР 2014 – 2020г. и на Условията за 

кандидатстване по процедурата, одобрени с Ваша 

Заповед № РД 09-830 от 04.09.2018г.? 

С уважение: 

Боряна Алексова 

№ 66 

09.10.2018 

Maria Marinova vb_ch@abv.bg 

Здравейте, 

 

Установена е явна техническа грешка в Приложение No 

21 към Условията 

за кандидатстване по подмярка 6.4.1, а именно: 

 

В т. IV на таблицата в Приложение No 21 е посочено 

"Средноаритметичен 

размер на оперативната печалба на кандидата за 

последните 3 завършени финансови години". 

Формулата, с която е зададено да бъде изчисляван този 

 

Кандидатите доказват потенциал за изпълнение на проекта, 

като изчисляват средноаритметичен размер на оперативната 

печалба за последните 3 завършени финансови години 

съгласно указанията в колона „А“ на ред 16 от Приложение 

№ 21 към Условията за кандидатстване и изискванията на 

критерий № 2.2 „Кандидати с потенциал за изпълнение на 

проекта“ от раздел 22 „Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения“.  

Формулата в ред 16, колона B, C и D от Приложение № 21 

към Условията за кандидатстване за изчисление на 

mailto:vb_ch@abv.bg
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средноаритметичен размер е 

ROUND(AVERAGE(B15+C15+D15);2), което не 

съответства на текстовата формулировка. 

За да отговаря формулата на условието на реда, същата 

би трябвало да е: 

ROUND(AVERAGE(B15;C15;D15);2) 

или 

ROUND(AVERAGE((B15+C15+D15)/3);2). 

Във връзка с очевидната грешка са направени 

запитвания N 8 и N 19, от отговорите на които не става 

ясно на етап предварителна оценка както и на етап 

окончателна оценка на проектните предложения от 

страна на експертите на ДФ "Земеделие" как ще бъде 

определян този размер: като средно аритметичен за 

последните три години или по формулата 

ROUND(AVERAGE(B15+C15+D15);2. Кое ще бъде 

водещо: 

определението "Средноаритметичен размер на 

оперативната печалба на кандидата за последните 3 

завършени финансови години" или ще бъде направено 

изчисление по формулата 

ROUND(AVERAGE(B15+C15+D15);2)? 

Следва да се има предвид, че в раздел 22.Критерии и 

оперативната печалба на кандидата за последните 3 

завършени финансови години трябва да изчислява 

посоченото по-горе изискване, като при попълване на 

Приложението всеки кандидат следва да използва:  

 - формула ROUND(AVERAGE(B15;C15;D15);2) или 

 - формула ROUND((B15+C15+D15)/3;2) , 

или друг начин, който да отговаря на указанията в колона 

„А“ на ред 16 от Приложение № 21 към Условията за 

кандидатстване. 
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методика за оценка на проектните предложения, в 

критерий 2.2 "Кандидати с потенциал за изпълнение на 

проекта", изрично е изписано "средноаритметичният 

размер...". Същевременно в раздел. 24.3. Списък с 

документи, доказващи съответствие с критериите за 

подбор на проекти от Условията за кандидатстване, т. 8 

е записано: Попълнено Приложение № 21 във формат 

„xls“ или „xlsх“ за изчисление на средноаритметичен 

размер на оперативната печалба на кандидата за 

последните 3 завършени финансови години в случай, че 

кандидатът заявява точки по критерий за подбор № 2.2 

„Кандидати с потенциал за изпълнение на проекта“ и в 

него се прилага неточната формула. 

 

Предвид грешните резултати, които се получават при 

определянето на "Средноаритметичен размер на 

оперативната печалба на кандидата за последните 3 

завършени финансови години" според определението и 

според записаната формулата, а именно: 

ROUND(AVERAGE(B15+C15+D15);2), моля да 

дадете конкретен и еднозначен отговор и, в случай на 

необходимост, да бъде коригирана формулата в 

Приложение № 21 за определяне средноаритметичния 
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размер на оперативната печалба на кандидата за 

последните 3 завършени финансови години. Надявам се 

отговора на това запитване да внесе яснота и не бъде 

поредния уклончив отговор на зададените Ви вече два 

въпроса във връзка 

с описаната по-горе неточност. 

 

№ 67 

09.10.2018 

Иван Горанов zemedelie@outlook.com 

 

Здравейте, след като се опитах да се запозная с 4- то 

изменение на ПРСР 2014 - 2020 бихте ли ми показали в 

коя част от приложенията е посочено изменението от 75 

% на 50 % за Подмярка 6.4.1. Прикачвам Ви Одобреното 

изменение.  

С Уважение Иван Горанов 

Във връзка с Вашето запитване моля да се запознаете с 

публикувания на интернет страницата на Министерство на 

земеделието, храните и горите 

http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-

programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-

selskite-rayoni/ пакет документи, съдържащи одобреното 

четвърто изменение на Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020, както и с текста на подмярка 

6.4.1, където може да видите интензитетът на подпомагане 

по подмярката.   

№ 68 

10.10.2018 г. 

Юлия Михайлова mihailova_julia@abv.bg  

 

Здравейте! 

 

Във връзка с кандидатстването имаме следния въпрос: 

 

 

В Приложение № 2. „Основна информация за проектното 

mailto:zemedelie@outlook.com
mailto:mihailova_julia@abv.bg
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Съгласно условията за кандидатстване финансовата 

помощ се предоставя при спазване на условията на чл. 3, 

параграф 2, 3 и 4 от Регламент (ЕС) № 1407/2013, във 

връзка с което е необходимо попълването на 

Приложение 15        Декларация за размера на 

получената минимална помощ. 

 

В същото време Преложение 15 не фигурира в т. 24.1. 

Списък с общи документи от Условията за 

кандидатстване. 

Приложение 15 също така не може да бъде избрано в 

Раздел 12 от електронния формуляр, тъй като не е 

включено в списъка с документи, избирани от падащото 

меню. 

Моля Ви да уточните дали попълването на Приложение 

15 е задължително за кандидатите и по какъв начин да 

бъде включено в списъка с документи от Раздел 12 на 

електронния формуляр? 

 

Предварително благодаря. 

предложение“, в Раздел X. „Декларация за размера на 

получената минимална помощ“ от същото приложение, 

кандидатите отбелязват прилагането на декларацията по 

Приложение № 15. В тази връзка, от полето "Вид" на секция 

12 от Електронния формуляр за кандидатстване в ИСУН 

кандидатите следва да изберат "1.2. Основната информация 

за проектното предложение („pdf” или „jpg“)" и да прикачат 

декларациите (Приложения 15). 

№ 69 

10.10.2018 г. 

teodora_pavlova@mail.bg  

Здравейте, 

 

mailto:teodora_pavlova@mail.bg
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Моля за разяснения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 

г. във връзка с начина на попълване на документите за 

кандидатстване. 

 

1. При попълването на раздел 13 от Приложение 2 

„Основна информация за проектното предложение“ кои 

заети лица от „Отчета за заетите лица, средствата за 

работна заплата и други разходи за труд“ се описват на 

ред „Средносписъчен брой към предходната финансова 

година“, само с код 1001, или и лицата посочени в код 

1400 и код 1600 от част II на отчета? 

 

2.  В раздел VII. „Показатели за оценка на ефективността 

на инвестицията и финансовите показатели (по проекта 

и за цялостната дейност на кандидата)“ от Приложение 4 

– Бизнес план, как могат да се въведат изчисленията, 

след като sheet „показатели за оценка“ е заключен? Ще 

повлияе ли на негативно на оценяването, ако се създаде 

нов sheet, в Приложение 4, в който да се въведат 

необходимите изчисления? 

1. Като стойност на средно списъчния брой на персонала 

следва да се включат данните както на код 1001, така и на 

код 1400 и код 1600 от  Отчет за заетите лица, средствата за 

работна заплата и други разходи за труд (за предприятия 

съставящи баланс) или Справка заети лица (за предприятия 

несъставящи баланс). 

 

 

 

 

2. Формулите за оценка на ефективността на инвестицията 

имат информативен характер и не следва да бъдат 

записвани. 

№ 70 diana 6indova d6indova@abv.bg 1. Раздел 68 „Операции с недвижими имоти“ е допустим за 

mailto:d6indova@abv.bg
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10.10.2018 г. 

 

Здравейте  

1.Въпрос относно допустимост на дейностите 

Допустими ли са дейности изцяло насочени в сектор L 

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ   -68 Операции с 

недвижими имоти  

по кодове както следва: 

68.1 Покупка и продажба на собствени недвижими 

имоти 

68.10 Покупка и продажба на собствени недвижими 

имоти 

68.2 Даване под наем и експлоатация на собствени 

недвижими имоти 

68.20 Даване под наем и експлоатация на собствени 

недвижими имоти 

68.3 Посредническа дейност по операции с недвижими 

имоти  

68.31 Дейност на агенции за недвижими имоти 

68.32 Управление на недвижими имоти 

2.Допустимо ли е изграждането на споделен офис ,офис 

помещения с цел отдаване под наем 

Дейността е в сектор L код 68.20 Даване под наем и 

експлоатация на собствени недвижими имоти 

 

подпомагане с изключение на дейностите, включени в 

проектното предложение, които са свързани с продажба или 

отдаване под наем на собствени недвижими имоти, обект на 

инвестиция по настоящата процедура. 

 

2. Посочения от Вас пример не е допустим за подпомагане 

по настоящата процедура. 
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Поздрав, 

Диана Шиндова 

№ 71 

10.10.2018 г. 

office@cccinfo.bg 

Здравейте, 

 

допустим кандидат ли е по мярка 6.4.1. фирма, чийто 

собственик има 90% участие в друго юридическо лице, 

което обаче се занимава с дейност различна от тази на 

кандидата? Съгласно определенията в ЗНМС двете 

дружества оперират на различни вертикални и 

хоризонтални пазари и кандидатът следва да бъде 

независимо предприятие. Моля за потвърждени на горе 

описаното. 

Поставения от Вас въпрос не касае искане за разяснение по 

конкретната процедура. 

Разяснения по процедурата се дават по отношение на 

условията за кандидатстване, не съдържат становище 

относно качеството на проектното предложение и са 

задължителни за всички кандидати. Окончателно решение 

по оценка на проектните предложения и представените към 

тях документи се взима от Оценителната комисия, която ще 

разполага с цялата необходима информация, включително и 

одобрения инвестиционен проект. 

№ 72 

11.10.2018 г. 

Yordan Yordanov j_kuteff@mail.bg 

Здравейте,  

 

Имаме следните въпроси по процедура BG06RDNP001-

6.003 – „Развитие на услуги във всички сектори и други 

неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции 

в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-

2020 г., а именно: 

 

 

 

 

По въпрос № 1 - Таблица 1Б. "Описание на настоящото 

състояние на обекта (инвестицията), в случай, че към 

момента на кандидатстване вече има завършен(и) етап(и) на 

инвестиционния проект" от бизнес плана се попълва в 

случаите, когато кандидатът е извършил дейности по 

реализация на инвестицията преди датата на подаване на 

mailto:office@cccinfo.bg
mailto:j_kuteff@mail.bg
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Въпрос №1 

За целите на проекта, възнамеряваме да получим право 

на строеж на нова сграда върху чужд имот. 

Фундаментите и плочата на нулевия цикъл -0.01/+0.11 са 

предварително изпълнени от собственика, като 

фундаменти на пристройка към съществуващата сграда 

и открита тераса. 

Трябва ли в таблица Т1Б, да посочим реализираните 

вече дейности/инвестиции, респективно вложените от 

предоставящия право на строеж собственик на имота? 

Въпрос №2 

В забележките на таблица Б „Допълнителна заетост на 

предприятието, свързана с изпълнението на проектното 

предложение” от „БИЗНЕС ПЛАН - анализ за 

икономическа устойчивост на проектното предложение” 

е записано: * В колона “В” се попълва сборът от 

средносписъчния брой на персонала посочен в колона 

„А“ и този  посочен в колона „Б“, като данните от тази 

колона ще бъдат взети предвид при оценка на 

проектното предложение по приоритета по Раздел 22, 

т.6.1,  от Условията за кандидатстване. 

 

Ако средносписъчния брой на персонала към предходна 

проектното предложение. В конкретния случай, тъй като 

СМР дейностите са изпълнени от собственика на имота, 

кандидатът не следва да попълва таблицата. При подаване 

на проектното предложение следва да имате предвид 

разпоредбите на т. 4 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ и 

т. 5 от Раздел 14.2 „Условия за допустимост на разходите“ 

от Условията за кандидатстване.  

 

 

 

 

По въпрос № 2  

Броят на точките по критерий за подбор № 6.1 се определя 

въз основа на разликата между средносписъчния брой на 

персонала, за който кандидата поема ангажимент да 

поддържа за периода на мониторинг (посочен в колона В) и 

средносписъчния брой на предприятието за предходна 

година, който се доказва чрез представяне на документа по 

т. 6 от Раздел 24.3 „Списък с документи, доказващи 
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финансова година „Колона А” е 1 и планирания 

среденосписъчен брой на персонала, допълнително нает 

за изпълнение на дейностите по проектното 

предложение „Колона Б” е 4, следва че в „Колона В” 

трябва да бъде записан сбора от „Колона А” и  „Колона 

Б” в случая 5.  

 

Какво се има предвид, че данните от тази колона ще 

бъдат взети предвид при оценка на проектното 

предложение по приоритета по Раздел 22, т.6.1,  от 

Условията за кандидатстване? Данните в Колона Б или 

Колона В ще бъдат взети предвид при оценка на 

проектното предложение? 

-- 

Поздрави, 

Йордан Йорданов 

 

съответствие с критериите за подбор на проекти“ на 

Условията за кандидатстване и коректно попълване на 

колона „А“ съгласно указанията под таблица Б 

„Допълнителна заетост на предприятието, свързана с 

изпълнението на проектното предложение” от бизнес плана. 

№ 73 

11.10.2018 г. 

office@pro-active.bg 

Уважаема д-р Лозана Василева, 

Моля за допълнителни разяснения във връзка с 

Условията за кандидатстване по Процедура чрез подбор 

№ BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във 

всички сектори и други неземеделски дейности“ по 

 

Във връзка с Вашето запитване, следва да имате предвид, че 

ДФЗ ще извършва служебна регистрация в ИСАК на 

кандидатите, които нямат вече създадена такава. 

mailto:office@pro-active.bg
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подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. 

В Приложение 2 Основна информация за проектното 

предложение има поле за попълване на Уникален 

регистрационен номер (УРН) на кандидата. В случай, че 

кандидатът е различен от земеделски стопанин и няма 

такъв регистрационен номер, необходимо ли е да си 

извади УРН или полето може да не се попълва за такъв 

вид кандидати? 

Моля за уточнение, дали отговорът Ви е валиден и за 

останалите процедури по подмярката. 

С уважение: 

 Проактив консултинг ООД 

 Решения без ограничения 

№ 74 

11.10.2018 г. 

Али Чакър korai@abv.bg 

Здравейте, казвам се Ердуван Чакър и съм земеделски 

производител, който обработва около 10000 дка. 

земеделска земя.  

От гледна точка възгледите на  съвремения свят  

относно био продуктите, бихме искали да изградим 

поточна линия за произвеждане на био тор от птичи 

фекалии. Цикълът мислим да включва всичко свързано с 

цикъла, като се започне от машини за товарене на 

 

В отговор на Вашето запитване Ви обръщаме внимание, че 

съгласно т. 5.5 от раздел 13.3 „Недопустими дейности“, 

инвестиции за закупуване на превозни средства, вкл.   

трактори, самоходна земеделска и горска техника, 

ремаркета и полуремаркета не са допустими за подпомагане 

по процедурата.  

От информацията, представена във Вашия въпрос става 

mailto:korai@abv.bg
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фекалиите, тяхното озвозване, съхранение, 

компостиране, преработка и получаване на готов 

продукт за използване за лични нужди, каквато е 

практиката в повечето Европейски страни.  

Въпросът ми е: може ли горе описаният цикъл  да се 

съфинансира от Министерството на земеделието и 

храните.  

Благодаря, Ви предварително за оказаното съдействие! 

ясно, че готовият продукт ще се използва само за лични 

нужди на земеделското стопанство, а не за продажба.  

Моля да имате предвид, че съгласно т. 6 от раздел 11.2 

„Критерии за недопустимост на кандидатите“, в рамките на 

процедурата не се подпомагат инвестиции, свързани с 

извършване на селскостопанска дейност. 

№ 75 

15.10.2018 г. 

 

neh neh11@mail.bg 

 

Коментар във връзка с „Проект на индикативна годишна 

работна програма за 2019 г.“ 

  

В индикативната програма за 2019 г., не е предвиден 

прием по подмярка 6.4.1 във връзка с развитие на 

туристически услуги, които са недопустими по 

актуалните към момента три приема по същата подмярка 

6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ – а именно в направленията занаяти, 

производство и услуги. 

Да очакваме ли действия в тази насока по индикативната 

програма за 2018 г. или този пропуск ще бъде коригиран 

съответно в индикативната програма за 2019 г.? 

 

Поставения от Вас въпрос не касае искане за разяснение по 

конкретната процедура. 

mailto:neh11@mail.bg
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Н. Христова 

15.10.2018 г. 

№ 76 

15.10.2018 г. 

KIRIL PELOV kiril_pelov@abv.bg 

Здравейте, 

 

Земеделски производител съм от 6-7 години- ЗП Кирил 

Пелов. 

От 29.09.2018 прехвърлих дейността към юридическо 

лице, където аз съм управител и собственик. Фирмата е 

Тити КМ ЕООД. 

Занимавам се с био отглеждане на орехи. Стопанисвам 

4,1 хектара ,което около 8500 Евро СПО. 

Имам нужда от механизация(трактор и прикачна 

техника) и  машини ( за бране, белене, сушене, 

сортиране, чупене и опаковане ) за преработка на 

продукцията. 

Въпросът ми е, може ли Тити КМ ЕОО да кандидатства 

по мярка  6.4.1 ? Ако да към, кой/го мога да се обърна за 

помощ-съвети в земеделието ли ? 

Поздрави 

Кирил 

 

По процедурата не се подпомагат дейности, свързани с 

производство и преработка на селскостопански продукти, 

попадащи в обхвата на подмярка 4.1 „Инвестиции в 

земеделски стопанства“ и подмярка 4.2 „Инвестиции в 

преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от 

мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за 

развитие на селските райони 2014-2020 г. Също така по 

процедурата не са допустими инвестиции за закупуване на 

превозни средства, вкл.   трактори, самоходна земеделска и 

горска техника, ремаркета и полуремаркета. В тази връзка 

инвестициите, описани във Вашето запитване, не са 

допустими за подпомагане по процедурата. 

 

mailto:kiril_pelov@abv.bg
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№ 77 

15.10.2018 г. 

maria velkova maria_v@abv.bg 

Здравейте,  

Във връзка с  процедура BG06RDNP001-6.003 "Развитие 

на услуги по подмярка 6.4.1, бихме искали да получим 

разяснения на следният въпрос: 

       Съгласно т. 22. Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения от Насоките за кандидатстване, 

под точка 2.1. „Кандидати, осъществявали дейност най-

малко 3 години преди датата на кандидатстване“ и точка 

2.2. “Кандидати с потенциал за изпълнение на проекта“, 

като забележка е посочено, че точки по този критерии 

ще се присъждат на кандидати, чиято дейност е 

извършвана изцяло на територията на община/общини 

от селски район. 

 Въпрос: При условие, че седалището на кандидата е 

извън селска община, но има клон в селска община и 

дейността която развива изцяло е на територията на 

селска община, то какъв точно е документа който ще 

бъде признат, за да бъдат присъдени съответните точки. 

С уважение, 

Мария Велкова 

 

Точки по критерий № 6.2 „Проекти на кандидати, на които 

седалището на  дружеството е в същата община, в която ще 

се извършва инвестицията от най-малко една календарна 

година“ се присъждат на кандидати, седалището на 

дружеството на които е в същата община от селски район, 

където ще се осъществява предвидената инвестиция от най-

малко 1 календарна година преди датата на кандидатстване. 

Точки по критерия не се присъждат за обстоятелствата по 

отношение на клон на дружеството. Комисията за оценка 

извършва служебна проверка на обстоятелствата по 

критерий  № 6.2 в Търговски регистър и регистър на 

ЮЛНЦ. 

№ 78 

15.10.2018 г. 

Veselin Veselinov qaa.op1@gmail.com 

Въпрос по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

 

mailto:maria_v@abv.bg
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6.003 – „Развитие на услуги във всички сектори и други 

неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции 

в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-

2020 г. 

Уважаеми Дами и Господа, 

моля за отговор на следния въпрос по процедурата: 

Кандидат, регистриран като юридическо лице по 

Търгвоския закон и имащ седалище на територията на 

селски район, съгласно Приложение I, планира да 

кандидатства по процедурата, като над 75% от заявените 

за подпомагане инвестиционни разходи по проекта ще 

са изцяло свързани с ивестиции по т. 1.1. съгласно 

допустимите определения в "Код по КИД - 2008" от 

Класификация на икономически дейности (КИД - 2008) 

и посочени в т. 2 на Приложение 18, като проектът ще се 

осъществява на територията на общините от селските 

райони на Република България, посочени в Приложение 

I.  

В тази връзка връзка допустимо ли е да се кандидатства 

за инвестиционни разходи за материални инвестиции - 

парашути, парапланери и екипировката към тях ? 

Благодаря предварително! 

Във връзка с Вашето запитване Ви информираме, че 

съгласно т. 5.5 от раздел 13.3 „Недопустими дейности“, 

инвестиции за закупуване на въздухоплавателни средства не 

са допустими за подпомагане. В тази връзка инвестиционни 

разходи за закупуване на парашути и парапланери не са 

допустими за подпомагане по процедурата. 
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№ 79 

15.10.2018 г. 

EK Ivanova ekivanova95@gmail.com 

Здравейте, 

 

Във връзка подаването на проектни предложения по 

процедурата BG06RDNP001-6.003 - Процедура чрез 

подбор № BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги 

във всички сектори и други неземеделски дейности“ по 

подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г., и 

основното изискване за допустимост - кандидатите да са 

микро предприятия в селски район.  

Моля, за разяснение на следния въпрос: 

Фирма А е с основна дейност Търговия на автомобили с 

персонал до 10 души. Фирмата е 100% собственост на 

лицето Х.  

Фирма Б е с основна дейност Консултантски услуги и 

лицето Х е 90%  собственик на фирмата. 

В случая двете фирми оперират на различни пазари и не 

извършват дейност на вертикално свързани пазари. 

При тези условия Фирма А отговаря ли на изискването 

за допустимост по подмярка 6.4.1 Бенефициентът да е 

микро предприятие? 

 

 

 

Моля да се запознаете с указанията за попълване на 

декларацията по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни 

предприятия. Целта на разясненията по чл. 26, ал. 8 от 

ЗУСЕСИФ е да се предоставят пояснения по условията за 

кандидатстване, а не юридически консултации по конкретни 

казуси за отделните кандидати. 

 

mailto:ekivanova95@gmail.com
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Поздрави, 

Е.К. Иванова 

№ 80 

15.10.2018 г. 

office@evroprogrami.com 

Vapros № BG06RDNP001-6.003 – 6.4.1. 

 

Здравейте, 

 

1. Ще получи ли 10 точки по критерий 6.2., 

кандидат, чието седалище е в София, но има 

регистриран, от повече от 1 година, клон със седалище в 

Ботевград? 

 

2. В приложение 11, е посочено, че „За всеки 

подобект от раздел II се представя КСС (по образец)“. 

Кой образец се има предвид, тъй като не откривам 

образец на КСС в документите по мярката? 

 

3. Проектът, с който ще се кандидатства е с обект 

„Дом за стари хора“ и не съдържа подобекти. В този 

случай, в раздел II от Приложение 11, какво трябва да се 

посочи в редовете Подобект 1, Подобект 2, …, Подобект 

n? 

С уважение, 

 

1. Моля да се запознаете с отговора на въпрос № 77 от 

15.10.2018 г. 

 2. Посоченото изискване в указанията към Приложение № 

11 „Таблица за допустими инвестиции“ се отнася до 

задължителен изискуем документ в случаите на проект, 

включващ СМР, посочен в т. 24 от Раздел 24.1 „Списък с 

изискуеми документи“ на Условията за кандидатстване, а 

именно: В случаите на инвестиции за СМР към договорите 

се прилагат и КСС. Представя се във формат „pdf“ или 

„xls”/„xlsx”. КСС следва да съдържа подробна информация 

относно строително-монтажните дейности в т.ч. подобект 

и/или част (например архитектура, конструкции, ВиК и др.), 

количество, мярка  (бр, линейни метра, м3, килограми, тона, 

литра и др.), единична цена, стойност, което от своя страна 

да позволява коректна оценка на разходите. 

3. В случай, че строителните и монтажни работи не са 

разделени на подобекти, в раздел II от Приложение 11 

„Таблица за допустимите инвестиции“ се описва само 

mailto:office@evroprogrami.com
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Павлина Ветрилова 

Консултант "Европейски програми" 

общата стойност на разходите за СМР за обекта, за който 

кандидатствате, като във Вашия случай това ще е на ред 

„Подобект 1“. 

№ 81 

16.10.2018 г. 

Десислава Иванова desislavaivanova34@gmail.com 

Уважаеми Дами и Господа, 

 

Във връзка с получен частичен отговор на поставен 

ВЪПРОС № 60 от 08.10.2018 г. от постъпили въпроси от 

кандидати по ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № 

BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ 

ПРСР 2014-2020 г., Ви приканваме отново да отговорите 

на Първи въпрос по който не сме получили отговор.  

 

В Условията за кандидатстване по горецитираната 

процедура е записано в раздел 22. Критерии и методика 

за оценка на проектните предложения: т. 9.2 Проекти, 

насочени към създаване или развитие на услуги, като 

принадлежността на проекта към съответните сектори се 

определя от кода по КИД-2008:  

 

Във връзка с Вашия въпрос следва да имате предвид, че 

проектни предложения, които са насочени изцяло за 

дейностите изрично описани в код  45.20 „Техническо 

обслужване и ремонт на автомобили“ по КИД-2008, следва 

да получат точки по критерий № 9.2 „Проекти, насочени 

към създаване или развитие на услуги“. 

Разясненията се дават по отношение на условията за 

кандидатстване, не съдържат становище относно качеството 

на проектното предложение и са задължителни за всички 

кандидати. 

mailto:desislavaivanova34@gmail.com
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Сектор G                                                                                          

• G 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на 

автомобили“;                                                                              

Точки по критерия се присъждат при проекти, при които 

ангажиментът е насочен изцяло в описаните кодове по 

КИД. 

 

Първи въпрос: 

Моля да ми отговорите на следния въпрос: Ще получи 

ли 20 точки по критерии 9.2 проект за изграждане и 

оборудване на автосервиз, в който ще се извършва 

техническо обслужване и ремонт на леки и товарни 

автомобили, съгласно дейностите описани в код  45.20 

„Техническо обслужване и ремонт на автомобили“, 

който включва: 

• дейности по техническо обслужване и ремонт на 

автомобили: 

• ремонт на механиката на автомобила 

• ремонт на електрическата инсталация 

• ремонт на електронните впръскващи системи 

(инжекцион) 

• текущо техническо обслужване 

• ремонт на каросерията и купето на автомобила 
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• ремонт на части за автомобили 

• почистване, измиване, лъскане и други подобни 

дейности 

• боядисване, вкл. с пистолет 

• ремонт на врати, прозорци, ключалки и други 

• ремонт на седалки 

• ремонт, регулиране и балансиране, замяна и 

монтаж на вътрешни и външни гуми на автомобила 

• антикорозионна обработка 

• монтаж на части и принадлежности за 

автомобили, когато не е част от производствения процес 

 

Ще считате ли, че дейността на автосервиза, в който ще 

се извършва техническо обслужване и ремонт на леки и 

товарни автомобили е насочена изцяло в код G 45.20 

„Техническо обслужване и ремонт на автомобили“, като 

имате предвид че в т. 12 Допълнителни разпоредби от 

Закона за движението по пътищата е дадено 

определение за това какво е „Автомобил“, а именно: 

„Недвуколесно безрелсово моторно превозно средство, 

което се използва за превозване на пътници и товари или 

за теглене на други пътни превозни средства. Съответно 

към автомобилите се приравняват и тролейбусите. В 
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зависимост от предназначението си автомобилите биват: 

а) леки - за превозване на пътници, в които броят на 

местата за сядане без мястото на водача не превишава 8; 

б) товарни - за превозване на товари и/или за теглене на 

ремарке; 

в) автобуси - за превозване на пътници с повече от 8 

места за сядане без мястото на водача; 

г) специални - с постоянно монтирана апаратура, 

съоръжения или машини, които не позволяват 

използването им за други цели“.                                                                 

 

Моля да имате предвид също така и, че в раздел 45 

„Търговия на едро и дребно с автомобили и 

мотоциклети, техническо обслужване и ремонт“ е 

записано, че този раздел включва всички дейности (без 

производство и даване под наем), свързани с автомобили 

и мотоциклети, вкл. камиони и товарни автомобили, 

като: 

• търговия на едро и дребно с нови и употребявани 

автомобили 

• техническо обслужване и ремонт 

• търговия на едро и дребно с части и 

принадлежности за автомобили и мотоциклети 
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• търговско посредничество с автомобили и 

мотоциклети, части и принадлежности за тях 

• почистване, измиване, лъскане. 

 

По проекта не се предвиждат други инвестиции извън 

тези, свързани с изграждането и оборудването на 

автосервиз за леки и товарни автомобили. Дейността в 

обекта, в т.ч. всички приходи и разходи ще бъдат изцяло 

свързани с функционирането на автосервиза.  

Предварително Благодаря за отговора на поставеният 

въпрос. 

№ 82 

16.10.2018 г. 

Lucky Shopova [mailto:shopova@elana.net] 

Здравейте,  

 

Моля за разяснение по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 

г.  

Във връзка с Приложение 2 (Основна информация за 

проектното предложение) - в кои случаи е нужно да се 

попълни УРН (ред първи от Приложение 2)? В полето за 

разяснения (вдясно) не е указано.  

Моля да поясните, в случай че кандидатът не е 

земеделски стопани или ЕТ, чийто собственик е 

 

Ред първи от Приложение № 2 „УРН“ се попълва само от 

кандидати, които имат създадено такова преди датата на 

кандидатстване с проектното предложение. ДФЗ ще 

извършва служебна регистрация в ИСАК на кандидатите, 

които нямат създадена такава. 

mailto:[mailto:shopova@elana.net]
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земеделски стопанин, задължително ли е да се попълва 

полето с Уникален регистрационен номер в Приложение 

2 (Основна информация за проектното предложение), 

при положение че до този момент не е кандидатствал по 

ПРСР и съответно няма УРН. 

 

Благодаря предварително. 

 

Поздрави,          

Лъки Шопова 

№ 83 

16.10.2018 г. 

nalqn fedaim [mailto:nalqn4321@abv.bg] 

Subject: Здравейте, искам да задам въпрос по 

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.003 

„РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И 

ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО 

ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА 

НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 Г.. 

 

Предвид описаното в раздел 27, а именно: За кандидати 

ЕТ, при които собственикът е регистриран земеделски 

стопанин към момента на кандидатстване и е бил 

регистриран като такъв през последните три финансови 

години преди годината на кандидатстване с проектното 

 

Съгласно раздел 27 „Допълнителна информация“ от 

Условията за кандидатстване за кандидати ЕТ, при които 

собственикът е регистриран земеделски стопанин към 

момента на кандидатстване и е бил регистриран като такъв 

през последните три финансови години преди годината на 

кандидатстване с проектното предложение, по критерии за 

подбор № 1, 2, 3 и 6 от раздел № 22 „Критерии и методика 

за оценка на проектните предложения“ се признават и 

обстоятелствата за физическото лице собственик на ЕТ. В 

тази връзка обстоятелствата за физическото лице, 

собственик на кандидата ЕТ, следва да бъдат взети предвид 

при присъждане на точки по критерий № 6.2 „Проекти на 

mailto:[mailto:nalqn4321@abv.bg]
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предложение, и за кандидати ЕТ, собственост на 

физически лица – лекари и лекари по дентална 

медицина, регистрирани лечебни заведения по чл. 36, 

ал.2, изречение второ от Закона за лечебните заведения, 

по критерии за подбор № 1, 2, 3 и 6 от раздел № 22 

„Критерии и методика за оценка на проектните 

предложения“ се признават и обстоятелствата за 

физическото лице собственик на ЕТ. В случай, че 

кандидатът е земеделски производител – физическо 

лице, регистриран като ЗП през 2015-та година и е 

създал ЕТ през 2018-та година, за да се признаят 

обстоятелствата му на физическото лице, ще се признаят 

ли точки по критерии 6.2, след като постоянния адрес е в 

същата община, в която ще се изпълнява инвестицията? 

 

кандидати, на които седалището на  дружеството е в същата 

община, в която ще е извършва инвестицията от най-малко 

една календарна година“. 

№ 84 

17.10.2018 г. 

 

Yordan Yordanov [mailto:yordantyordanov@abv.bg] 

   

Здравейте  

имам два въпроса: 

1/Къде са публикувани критериите за оценка на 

проектите по подмярка 6.4.1 

 2/Имам разрешение за строеж на къща за гости в селски 

район който ще финансираме със собствени  средства. 

 

1. Критериите за оценка на проектните предложения са част 

от Условията за кандидатстване по процедурата, които са 

публикувани в ИСУН2020 и са описани в раздел 22 

„Критерии и методика за оценка на проектните 

предложения“. 

2. Съгласно т. 5.5 от раздел 13.3. „Недопустими дейности“ 

не са допустими за подпомагане инвестиции, насочени към 

mailto:[mailto:yordantyordanov@abv.bg]
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Допустимо ли е да кандидатствам по подмярка 6.4.1 за 

изграждане на фотоволтаична инсталация до 30 

киловата за собствени нужди и термопомпена 

инсталация за отопление и климатизиране на къщата за 

гости така че да не се налага ползването на твърдо 

гориво и да се замърсява околната среда. 

                               Поздрави! 

туристически дейности и туристически обекти по смисъла 

на Закона за туризма. В тази връзка описаната от Вас 

инвестиция за изграждане на фотоволтаична инсталация до 

30 киловата за собствени нужди и термопомпена инсталация 

за отопление и климатизиране на къща за гости не е 

допустима за подпомагане по процедурата. 

№ 85 

18.10.2018 г. 

From: lunna@mail.bg [mailto:lunna@mail.bg]  

Subject: Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 

– „Развитие на услуги във всички сектори и други 

неземеделски дейности“  

 

Здравейте, 

имам следните въпроси: 

1. Ако фирмата кандидат извършва дейност, която няма 

нищо общо с планираната дейност по проекта - 

например осъществява Търговска дейност, а планира 

изграждане на Дневен център за малки деца  и за 

търговската дейност има назначени 3 лица, а за дневния 

център се планира да наеме 10 лица. 

До завършване на инвестициите по проекта лицето 

планира да продължи своята съществуваща дейност, но 

след приключване на инвестициите и стартитране на 

 

1. Кандидати с проекти, създаващи нови работни места 

(критерии за подбор № 6.1) са такива, които водят до 

създаване на нови работни места и увеличаване на средно 

списъчния брой на персонала на предприятието спрямо 

годината, предходна на датата на кандидатстване, 

независимо от кода на икономическа дейност на 

предприятието-кандидат. За всяко едно ново работно място 

по проекта се получават по 3 точки, като максималният 

брой точки не може да  надвишава 30 точки.  

В Таблица Б „Допълнителна заетост на предприятието, 

свързана с изпълнението на проектното предложение“ се 

попълва планирания среден списъчен брой на персонала, 

допълнително нает за изпълнение на дейностите по 

проектното предложение и средния списъчен брой на 
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новата дейност лицето възнамерява да работи 

единствено с Детския център, в случая лицата заети в 

Търговската дейност няма да са му необходими, а за 

Детския център са достатъчни предвидените 10 лица - 

допустимо ли е да бъдат освободени 3 лица и да бъдат 

изпълнени планираните 10 нови, в изпълнение на 

критерия за създаване на заетост. 

2. Попълват ли се данни в колоните предходна година, 

ако всички приходи, разходи и др. са за друга дейност, 

различна от тази, с която са свързани инвестициите по 

проекта, или цялата информация за другата дейност на 

кандидата се попълва само в таблица 12? 

персонала, за който кандидатът поема задължение да 

поддържа.  

 

2. В колоната за предходна година се описват само приходи, 

разходи и т.н., които са пряко свързани с инвестицията, за 

която кандидатства. Цялата информация за другата дейност 

на кандидата се попълва само в таблица 12 "Прогноза за 

Нетните парични потоци на другите дейности на кандидата 

(в лева)". 

№ 86 

18.10.2018 г. 

From: carescape_eu@mail.bg 

[mailto:carescape_eu@mail.bg]  

 

Здравейте, 

 

Моля за разяснения по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 

г. във връзка с попълване на Приложение 2 „Основна 

информация“. 

 

За какъв вид регистрация се отнася точка 5. „Дата на 

 

В точка 5. „Дата на регистрация“ от раздел ХІ. „Форма за 

наблюдение и оценка на проектни предложения“ от 

Приложение № 2 се попълва датата на регистрация на 

кандидата в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ. 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА 
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регистрация“ от раздел ХІ. Форма за наблюдение и 

оценка на проектни предложения по подмярка 6.4.1. 

„ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ОТ МЯРКА 6 „РАЗВИТИЕ НА 

СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ“ ОТ ПРСР 2014-

2020 Г.? 

№ 87 

19.10.2018 г. 

 From: Eva Veselinova [mailto:eva_veselinova_@abv.bg]  

 

Във връзка с Процедура чрез подбор №BG06RDNP001-

6.003„Развитие на услуги във всички сектори и други 

неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции 

в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР  2014-

2020 г., моля да дадете разяснения по следния въпрос:  

 

В Приложение 2 Основна информация, Раздел V 

Описание на проектното предложение, 2.3. Размер на 

финансовата помощ в процентно съотношение спрямо 

допустимите за подпомагане разходи по проектното 

предложение е записано 50%, като клетката е заключена 

за редакция.  

Следващият ред "Общ размер на финансовата помощ: (в 

процентно съотношение спрямо размера на разходите, за 

които се кандидатства, както и в левова равностойност)" 

 

Полето "Общ размер на финансовата помощ" от 

Приложение № 2 се попълва автоматично и кандидатите не 

следва да отбелязват нищо в него. Водещ при определяне на 

размера на финансовата помощ е Раздел 5 „Бюджет (в лева)“ 

от формуляра за кандидатстване, попълнен от кандидатите в 

ИСУН, където максималната стойност на безвъзмездната 

финансова помощ е 391 160 лева и Таблица за допустимите 

инвестиции (Приложение № 11 към Условията за 

кандидатстване). 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА 
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извежда резултат с формула, използваща 

горепосоченият процент (50 %) и клетката също е 

заключена за редакция.  

 

В случай, че кандидатът състави бюджет с разходи 

например 800 000 лв (в границите на допустимия размер 

по процедурата - "Максималният размер на допустимите 

разходи за един проект е левовата равностойност на 1 

173 480 лв.(600 000 евро)"), следва да впише тази сума в 

полето 2.2. Общ размер на разходите по проектното 

предложение: (Посочва се размерът на разходите, за 

които се кандидатства). Тогава в полето "Общ размер на 

финансовата помощ: (в процентно съотношение спрямо 

размера на разходите, за които се кандидатства, както и 

в левова равностойност)" от Приложение 2 Основна 

информация, Раздел V Описание на проектното 

предложение се извежда 400 000 лв. и кандидатът не 

може да го редактира. А в случая максималният размер, 

който може да се заяви е 391 160 лв. и остатъкът до 

общо допустимите разходи (800 000 лв.) ще остане за 

негова сметка. При това положение процентът на БФП 

следва да може да се редактира и да изведе правилните 

стойности.  



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА 
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За сравнение Бюджетът в ИСУН позволява да се въведе 

верният процент на финансиране и  да се изведат 

коректните стойности, тъй като е зададено условие да не 

може размерът на БФП да е над 391 160 лв. 

Моля да дадете насоки относно проблема, тъй като се 

получава разминаване в заявените стойности в 

електронният формуляр и Приложение 2. Как следва да 

процедират кандидатите за да попълнят правилно 

Приложение 2? 

№ 88 

19.10.2018 г. 

From: Атанас Петров [mailto:atanas.petroph@gmail.com]  

Sent: Friday, October 19, 2018 1:03 PM 

 

Здравейте,  

Във връзка с приема на проекти по процедура 

BG06RDNP001-6.003 "Развитие на услуги по подмярка 

6.4.1 бих искал да получа разяснения на следния въпрос: 

 

Кандидатът е ЕООД , като той е преобразуван от ЕТ, 

чийто правоприемник е и правоприемствеността е 

видима в търговския регистър. Въпросът ми е дали 

юридическото лице - ЕООД може да ползва финансовата 

история на едноличния търговец при видима и 

съответно доказуема правоприемност, за да получи 

 

Във връзка с Вашето запитване Ви информираме, че само за 

кандидати ЕТ, при които собственикът е регистриран 

земеделски стопанин към момента на кандидатстване и е 

бил регистриран като такъв през последните три финансови 

години преди годината на кандидатстване с проектното 

предложение, и за кандидати ЕТ, собственост на физически 

лица - лекари и лекари по дентална медицина, регистрирали 

лечебни заведения по чл. 36, ал. 2, изречение второ от 

Закона за лечебните заведения, по критерии за подбор № 1, 

2, 3 и 6 от раздел № 22 „Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения“ се признават и обстоятелствата за 

физическото лице собственик на ЕТ.  



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА 

ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP001-
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точки по критерии 2.1 и 2.2. Едноличният собственика 

на юридическото лице ЕООД и предходното ЕТ не е 

земеделски производител.   

 

Поздрави  

А. Петров 

В Условията за кандидатстване не е предвидена възможност 

за признаване на обстоятелствата на ЕТ при кандидати 

правоприемници ЕООД.   

№ 89 

20.10.2018 g. 

 

From: Вергиния Симеонова 

[mailto:verginia_simeonova@abv.bg]  

 

Здравейте ! Във връзка с Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001- 6.003 „Развитие на услуги във всички 

сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 

6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от ПРСР 2014- 2020 г., кандидатът предвижда 

проектното предложение да включва изграждане на 

къща за гости. Допустима дейност ли е по настоящия 

прием ? 

 

Допустимите дейности по процедурата са описани в раздел 

13.1. „Допустими дейности“ и Приложение № 18 към 

Условията за кандидатстване. В тази връзка по процедурата 

не са допустими за подпомагане инвестиции, насочени към 

туристически дейности и туристически обекти по смисъла 

на Закона за туризма.  

№ 90 

22.10.2018 г. 

From: Алекс Алекс [mailto:ak28@abv.bg]  

 

Здравейте възнамерявам да кандидатствам по подмярка 

6.4.1,  

  

Фирмата ми съществува от 12 години като е 

1. Наличието на седалище или клон със седалище на 

територията на селски район е основно условие за 

допустимост към кандидатите по процедурата. В тази 

връзка на кандидатите е предоставена възможност да 

докажат това изискване с наличието на клон със седалище 

на територията на селски район, регистриран към датата на 
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регистрирана със седалище и адрес на управление - 

Велико Търново,  основната дейност на предприятието 

ми извършва дейността в селски район/ в собствена 

производствена база съществуваща над 10г , изградена 

на собствена земя/ - това е видно от справката от НСИ 

подавана ежегодно. 

1. Въпросът  ми е следният: задължително изискване ли 

е да бъде отразен този факт в Търговския регистър, 

трябва ли да има отразена регистрация на 

производствената базата в селски район като клон?, след 

като е видно от справката подавана в НСИ, че основната 

производствената дейност е в населено място попадащо 

в обхвата на селски район от повече от 10 години с 

посочено ЕКАТЕ попадащо в селски район. 

2. По критерии 6.2.Проекти на кандидати, на които 

седалището на  дружеството е в същата община, в която 

ще е извършва инвестицията от най-малко една 

календарна година -  ще получа ли точки - 10 т. според 

вашите критерии, след като във представена справка за 3 

години назад е видно че дейността на производствения 

обект е в обхвата на селски район с отразено ЕКАТЕ.   

Задължително условие ли е да бъде регистриран в ТР 

колон в селски район на фирмата.  

кандидатстване. Проверката по критерия за допустимост за 

седалище и/или наличие на клон със седалище на 

територията на селски район се извършва в Търговския 

регистър и регистър на ЮЛНЦ. 

2. Проверка за съответствие на кандидата с критерий № 6.2 

„Проекти на кандидати, на които седалището на  

дружеството е в същата община, в която ще е извършва 

инвестицията от най-малко една календарна година“ се 

извършва в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ.  

Точки по критерий 6.2 „Проекти на кандидати, на които 

седалището на  дружеството е в същата община, в която ще 

се извършва инвестицията от най-малко една календарна 

година“ получават проектни предложения, при които 

съгласно данни от „Търговски регистър и регистър на 

ЮЛНЦ“" е установено, че седалището на дружеството от 

най-малко 1 календарна година преди датата на 

кандидатстване е в същата община от селски район, където 

е предвидено да се осъществява инвестицията по 

проектното предложение. 
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Моля за ваш отговор!!! 

№ 91 

22.10.2018 г. 

From: Desislava Nikolova 

[mailto:desimira_nd@yahoo.com]  

Subject: Въпрос по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички 

сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 

6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. 

 

Здравейте,  

Въпросът ми е свързан с т. 8 „Проекти, включващи 

иновации“ от „Критериите и методиката за оценка на 

проектните предложения“, описана в т. 22 от Условията 

за кандидатстване 

"Иновации" са: иновативен продукт, произвеждан от 

предприятието, въвеждане на нов производствен процес 

(машини, съоръжения и оборудване) или нова практика, 

въвеждане на нова организационна форма, включително 

маркетинг, подкрепени с удостоверение за ползван 

патент и/или удостоверение за полезен модел, внедрена 

в рамките на четири години преди датата на подаване на 

проектното предложение.“ 

В т. 24.3. Списък с документи, доказващи съответствие с 

 

Документът по т. 11 от раздел 24.3 „Списък с документи, 

доказващи съответствие с критериите за подбор на проекти“ 

може да се отнася за част или всички заявени за 

финансиране инвестиционни разходи в проектното 

предложение.  В Условията за кандидатстване не е 

предвидено изискване документите по т. 11 от раздел 24.3 

да са издадени на името на кандидата. В тази връзка 

посочените документи може да бъдат издадени на трети 

лица, като следва да отговарят на изискванията, посочени в 

Условията за кандидатстване. 

Обръщам Ви внимание, че за доказване изпълнение на 

изискването по критерий № 8 „Проекти, включващи 

иновации“, кандидатите следва да представят 

документ/документи по т. 11 от раздел 24.3 „Списък с 

документи, доказващи съответствие с критериите за подбор 

на проекти“. 
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критериите за подбор на проекти, се изисква кандидатът 

да представи: 

„11. Свидетелство за регистрация на полезен 

модел/патент за изобретение или удостоверение за 

правен статус на полезен модел/патент за изобретение, 

издадено в рамките на четири години преди датата на 

подаване на проектното предложение. 

 (Представя се, в случай че кандидатът заявява точки по 

критерий за подбор № 8)“ 

Моля, да уточните  

 1)   На кого трябва да принадлежи Свидетелството за 

регистрация на полезен модел/патент за изобретение – 

на кандидата, на собственика/-иците на кандидата, на 

управител/-и или може да принадлежи на трети лица 

 2)   На чие име трябва да бъде издадено 

удостоверението за правен статус на полезен 

модел/патент за изобретение, издадено в рамките на 

четири години преди датата на подаване на проектното 

предложение - на кандидата, на собственика/-иците на 

кандидата, на управител/-и или може да бъде издадено 

на трети лица 

 3)   Ако въпросните свидетелства принадлежат на трети 

лица, как доказваме, че ги ползваме? 
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 4)   Ако искаме да закупим оборудване за здравно 

заведение за въвеждане на иновативна за здравното 

заведение медицинска практика, която изцяло променя 

процеса на предоставяне на съответната здравна услуга 

и която е иновативна и за България, какъв документ се 

очаква да представим?  

С уважение, 

Д. Николова 

№ 92 

22.10.2018 г. 

From: Iveta Ivanova [mailto:ivanova_i_i@abv.bg]  

 

Уважаеми дами и господа, 

 

Във връзка с ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № 

BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ 

ПРСР 2014-2020 Г, имам следния въпрос: 

Счита ли се едно предприятие за независимо 

предприятие, в случай че собственикът и управител на 

предприятието притежава 100% дял във фирма със 

сходна дейност, която фирма обаче не функционира и 

повече от две финансови приключени години подава 

 

Разяснения по процедурата се дават по отношение на 

условията за кандидатстване, като поставения от Вас въпрос 

не касае искане за разяснение по конкретната процедура. 
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нулеви финансови отчети? 

 

С уважение, 

Ивета Иванова 

№ 93 

22.10.2018 г. 

From: todor.boburanov@gwconsulting.bg 

 

Здравейте,  

Съгласно т 14.1. Допустими разходи: 

т. 1.4. ГЛАСИ: Закупуване на сгради, помещения и 

други недвижими имоти, необходими за изпълнение на 

проекта, предназначени за ПРОИЗВОДСТВЕНИ 

ДЕЙНОСТИ на територията на селски район съгласно 

Приложение № 1; 

Възможно ли е кандидат по процедурата да закупи 

сграда след като се кандидатства за развитие на 

УСЛУГИ и ако това е невъзможно, защо фигурира като 

допустим разход? 

Възможно ли е да сте допуснали техническа грешка при 

разписване на тази точка в процедурата? 

 

Тодор Бобуранов 

Мениджър проекти 

 

 

По процедурата са подпомагат проекти, при които над 75 на 

сто от заявените за подпомагане инвестиционни разходи са 

изцяло свързани с инвестиции за развитие на услуги във 

всички сектори на икономиката и други неземеделски 

дейности, съгласно Приложение № 18, като е дадена 

възможност за включване на инвестиции за производство на 

продукти, които не са включени в Приложение I от 

Договора за функциониране на ЕС. В тази връзка съгласно 

т. 1.4 от раздел 14.1 „Допустими разходи“ са допустими и 

разходите за закупуване на сгради, помещения и други 

недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, 

предназначени само за производствени дейности на 

територията на селски район съгласно Приложение № 1 към 

Условията за кандидатстване.  
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№ 94 

23.10.2018 г. 

From: ana sunflower [mailto:sunflower.vda@gmail.com]  

Subject: Въпрос по процедура № BG06RDNP001-6.003 

ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. 

 

Моля за вашето разяснение - Фирма с КИД 93.19 (Други 

дейности в областта на спорта), извършва от 10 години 

услуги по предоставяне на дейност на конна база /конен 

туризъм/. Конната база се намира в местност в землище 

на село в  селски район. Фирмата има клон в селски 

район, но самото седалище на фирмата е извън селски 

район. Фирмата разполага с животновъден обект в 

конкретната местност в землището на село в селски 

район, с което да докаже, че дейността през последните 

3 години се е осъществявала именно в селски район.  

Документите за животновъден обект достатъчно 

доказателство ли са за доказване критерия по т.2.1. 1., че 

Дейността на кандидата трябва да е извършвана изцяло 

на територията на община/общини от селски район.  

Благодаря за съдействието. 

 

Изпълнението на условията по критериите за оценка, 

свързани с  доказване на осъществяваната дейност най-

малко 3 години преди датата на кандидатстване на 

територията на селски район се доказват с документи, 

описани в т. 4, 5 и 7 от раздел 24.3 „Списък с документи, 

доказващи съответствие с критериите за подбор на проекти“ 

към Условията за кандидатстване. 

В случай, че Вие заявявате точки по критерий № 2.1 

„Кандидати, осъществявали дейност най-малко 3 години 

преди датата на кандидатстване“, следва да представите 

документите, посочени в т. т. 4, 5 и 7 от раздел 24.3 „Списък 

с документи, доказващи съответствие с критериите за 

подбор на проекти“ към Условията за кандидатстване. 

Не е предвидена възможност за доказване на съответствие с 

критерия с други документи, извън описаните в Условията 

за кандидатстване. 

В допълнение следва да мате предвид, че съгласно т. 5.5 от 

раздел 13.3. „Недопустими дейности“ не са допустими за 

подпомагане инвестиции, насочени към туристически 
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дейности и туристически обекти по смисъла на Закона за 

туризма. 

№ 95 

23.10.2018 г. 

Seven Seven <ssevenn07@gmail.com> 

                                                                                                                                                     

Предвид описаното в раздел 27, а именно: За кандидати 

ЕТ, при които собственикът е регистриран земеделски 

стопанин към момента на кандидатстване и е бил 

регистриран като такъв през последните три финансови 

години преди годината на кандидатстване с проектното 

предложение, и за кандидати ЕТ, собственост на 

физически лица – лекари и лекари по дентална 

медицина, регистрирани лечебни заведения по чл. 36, 

ал.2, изречение второ от Закона за лечебните заведения, 

по критерии за подбор № 1, 2, 3 и 6 от раздел № 22 

„Критерии и методика за оценка на проектните 

предложения“ се признават и обстоятелствата за 

физическото лице собственик на ЕТ. 

В случай, че кандидатът е земеделски производител – 

физическо лице, регистриран като ЗП през 2015-та 

година и е създал ЕТ през 2018-та година, за да се 

признаят обстоятелствата му на физическото лице, ще се 

признаят ли точки по критерии 6.2, след като 

 

 

Моля да се запознаете с отговор на въпрос № 83 от 

16.10.2018 г. 
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постоянния адрес е в същата община, в която ще се 

изпълнява инвестицията?     

№ 96 

24.10.2018 г. 

Николай Топалов <nivera_09@abv.bg> 

 

Здравейте, 

съгласно т.14.2, и по точно в т.3. от нея Разходите за 

закупуване на земя, сгради и други недвижими имоти по 

т. 1.3 и 1.4 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“, 

свързани с дейностите по проекта по т. 1.1 не могат да 

надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите 

разходи по т. 1.1 и 1.2 от Раздел 14.1 „Допустими 

разходи“. 

Въпроса е когато размера на разхода за земя и сгради 

надвишава 10%, то те недопустими ли са или са 

допустими до размер равняващ се на 10% от 

допустимите разходи. 

Поздрави. 

 

 

Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид, че 

разходите за закупуване на земя, сгради и други недвижими 

имоти са допустимите в размер до 10 на сто от общия 

размер на допустимите разходи съгласно т.  3 от раздел 14.2 

„Условия за допустимост на разходите“ от Условията за 

кандидатстване. 

№ 97 

24.10.2018 г. 

Maria Sirakova <mariia.sirakova@gmail.com> 

 

Здравейте, 

Въпрос във връзка с критерий 4.1.Проектът е представен 

от кандидат, новообразувано предприятие и попада 

изцяло в един или повече от изброените сектори от 

 

 

 

1. Точки по критерий № 4 „Проекти в секторите, посочени в 
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НСНМСП 2014 - 2020 г. 

 

Кандидатът с какъв документ доказва код на основна и 

допълнителна дейност  по КИД- 2008 за 2017 г., ако е 

вписан в регистър Булстат през септември 2018 г. В този 

случай няма завършена финансова 2017 г, и не се подава 

справка по кид в НСИ. От друга страна в т.24.3 от 

Насоките , Списък с документи, доказващи съответствие 

с критериите за подбор на проекти, няма посочен 

никакъв документ за доказване на съответствие със 

заявен критерий 4.1. Тогава как ще съблюдавате този 

критерий? 

 

Втори въпрос: Земята и сградите са собственост на 

физическо лице, което е едноличен собственик на 

капитала на дружеството-кандидат. Трябва ли да се 

сключи договор за наем между физ.лице и ЕООД ,за 

целите на изпълнение на условията за кандидатстване и 

за какъв минимален срок следва да е сключен договора? 

Има ли изискване договорът да се вписва  в агенция по 

вписванията или не. 

 

Благодаря 

т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране 

на предприемачеството“ от Националната стратегия за 

насърчаване на малките и средните предприятия“ получават 

кандидати, които отговарят едновременно на 2 условия: 

1.1 Кандидатът е новообразувано предприятие, съгласно 

определението в ЗМСП, регистрирани в регистър Булстат до 

12 месеца преди датата на кандидатстване, и 

1.2 Проектното предложение попада изцяло в един или 

повече от изброените сектори и приходите по проекта се 

реализират изцяло от тези сектори. 

2. Всички документи свързани с ползване на земя и сгради, 

които се подават на етап кандидатстване, са описани в т. 10 

– 13 от раздел  24.1 „Списък с общи документи“ от 

Условията за кандидатстване и следва да бъдат издадени на 

името на кандидата. В случай, че договорът подлежи на 

вписване съгласно националното законодателство, той 

следва да бъде вписан в Агенцията по вписвания. 
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№ 98 

24.10.2018 г. 

From: Maria Marinova [mailto:vb_ch@abv.bg]  

 

Здравейте,  

във връзка с кандидатстване по Процедура чрез подбор 

№ BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във 

всички сектори и други неземеделски дейности“ по 

подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г., имам 

следния въпрос: 

 

При кандидатстване на Дружество с ограничена 

отговорност, което се е образувало от Еднолично 

дружество с ограничена отговорност, новообразуваното 

ООД ще получи ли 10 т. по критерии 6.2 " Проекти на 

кандидати, на които седалището на дружеството е в 

същата община, в която ще се извършва инвестицията от 

най-малко една календарна година", тъй като ЕООД- то 

отговаря на това условие? 

 

В случай, че кандидатът е новообразувано предприятие, 

съгласно определението в ЗМСП, регистрирани в регистър 

Булстат до 12 месеца преди датата на кандидатстване, то не 

следва да получи точки по критерий за оценка № 6.2 

„Проекти на кандидати, на които седалището на  

дружеството е в същата община, в която ще е извършва 

инвестицията от най-малко една календарна година“.  

 

№ 99 

27.10.2018 г. 

 

Eva Veselinova <eva_veselinova_@abv.bg> 

Във връзка с Процедура чрез подбор №BG06RDNP001-

6.003„Развитие на услуги във всички сектори и други 

неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1 „Инвестиции 

 

За да се избегне появата на цитираното от Вас съобщение е 

необходимо първо да се въведе стойността на разходите за 

междинно плащане (т. 3 "Заявявам междинно плащане в 

размер на:") и едва след това да се въведе стойността на 
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в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР  2014-

2020 г., моля да дадете разяснения по следния въпрос: 

В Приложение 2 "Основна информация" Раздел V 

Описание на проектното предложение, т. 3 "Заявявам 

междинно плащане в размер на:" каквато и стойност да 

се въведе по-малка от заявените разходи (дори 0 !!!), се 

появява съобщение "Сумата на предвидените междинни 

плащания надхвърля размера на заявените разходи по 

проекта". 

Моля да направите тест на файла "Приложение 2 

Основна информация" и да дадете насоки за корекция на 

проблема, тъй като така кандидатите не могат да се 

възползват от възможността да заявят междинно 

плащане. 

разходите, за които се кандидатства (т. 2.2 Общ размер на 

разходите по проектното предложение:). Следва да имате 

предвид, че разходите, за които заявявате междинно 

плащане се отбелязват и в колона 10 от Приложение № 11. 

„Таблица за допустимите инвестиции“. 

№ 100 

29.10.2018 г. 

From: Игнат Иванов [mailto:ivanovignat@abv.bg]  

 

Здравейте !  

Във връзка с Процедура чрез подбор № BG06RDNP001- 

6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други 

неземеделски дейности― по подмярка 6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности― от 

 

В случай на невъзможност кандидатът да представи 

заверена от НОИ осигурителна книжка с период на 

осигуряване след 31.12.2015 г., той следва да представи 

коректно попълнена осигурителна книжка и издадена от 

НОИ справка, която да потвърждава информацията в нея. 
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ПРСР 2014- 2020 г. , бих желал да получа отговор на 

следните въпроси:  

 

1. Относно критерий 1.2 „Проекти, подадени от 

кандидат, чийто собственик или представляващ 

притежава образование и/или стаж в сектора, за който 

кандидатства― стажът се доказва с един или повече от 

следните документи ..............: копие от 

трудова/осигурителна книжка, от която да е видно най-

малко 1 година трудов/осигурителен стаж по професията 

в съответния сектор. 

 

В тази връзка следва ли осигурителната книжка за 

доказване на стаж да бъде заверена от НОИ или е 

достатъчно само да бъде нанесена информацията, при 

положение, че осигурителния стаж в съответния сектор е 

от 2013г до момента?   

 

Цитат от сайта на НОИ: "Осигурителните книжки се 

заверяват за периоди на осигуряване до 31.12.2015 г. 

Книжките са документът, с който самоосигуряващите се 

доказват осигурителен стаж и доход при 

пенсионирането си за периоди до 31.12.2015 г. След тази 
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дата осигурителен стаж и доход на самоосигуряващите 

се лица се зачита въз основа на данните налични в 

информационната система на НОИ." 

 

№ 101 

31.10.2018 г. 

From: Десислава Иванова 

[mailto:desislavaivanova34@gmail.com]  

 

Уважаеми Дами и Господа, 

  

Във връзка с получен частичен отговор на поставен 

ВЪПРОС № 60 от 08.10.2018 г., както и на ВЪПРОС № 

81 от 16.10.2018 г.от постъпили въпроси от кандидати по 

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.003 

„РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И 

ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО 

ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА 

НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 г., 

Ви приканваме отново да отговорите на Първи въпрос, 

по който не сме получили отговор.  

  

В Условията за кандидатстване по горецитираната 

процедура е записано в раздел 22. Критерии и методика 

за оценка на проектните предложения: т. 9.2 Проекти, 

 

Във връзка с поставения от Вас въпрос Ви обръщаме 

внимание, че цитираните от Вас въпроси № 60 и № 81 

съдържат конкретен отговор, а именно: проектни 

предложения, които са насочени изцяло за дейностите 

изрично описани в код  45.20 „Техническо обслужване и 

ремонт на автомобили“ по КИД-2008, следва да получат 

точки по критерий № 9.2 „Проекти, насочени към създаване 

или развитие на услуги“.  

В случай, че Вашето проектно предложение включва изцяло  

дейности и разходи, които са изброени в код 45.20 

„Техническо обслужване и ремонт на автомобили“ по КИД 

– 2008, независимо от това дали дейността за която се 

кандидатства е за извършване на техническо обслужване и 

ремонт на леки или товарни автомобили, същото следва да 

получи точки по критерий за оценка № 9.2 „Проекти, 

насочени към създаване или развитие на услуги“.               

В случай, че при проверка по проектното предложение се 

установи, че дейностите, свързани с леки и товарни 
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насочени към създаване или развитие на услуги, като 

принадлежността на проекта към съответните сектори се 

определя от кода по КИД-2008:  

Сектор G                                                                                          

• G 45.20 „Техническо обслужване и ремонт на 

автомобили“;                                                                              

Точки по критерия се присъждат при проекти, при които 

ангажиментът е насочен изцяло в описаните кодове по 

КИД. 

  

Първи въпрос: 

Моля да ми отговорите на следния въпрос: Ще получи 

ли 20 точки по критерии 9.2 проект за изграждане и 

оборудване на автосервиз, в който ще се извършва 

техническо обслужване и ремонт на леки и товарни 

автомобили, съгласно дейностите описани в код  45.20 

„Техническо обслужване и ремонт на автомобили“, 

който включва: 

•                 дейности по техническо обслужване и ремонт 

на автомобили: 

•                 ремонт на механиката на автомобила 

•                 ремонт на електрическата инсталация 

•                 ремонт на електронните впръскващи системи 

автомобили попадат в друг код по КИД-2008 (извън 

посочените в критерий № 9.2 „Проекти, насочени към 

създаване или развитие на услуги“), то проектното 

предложение не следва да получи точките по критерия.                                                               
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(инжекцион) 

•                 текущо техническо обслужване 

•                 ремонт на каросерията и купето на 

автомобила 

•                 ремонт на части за автомобили 

•                 почистване, измиване, лъскане и други 

подобни дейности 

•                 боядисване, вкл. с пистолет 

•                 ремонт на врати, прозорци, ключалки и други 

•                 ремонт на седалки 

•                 ремонт, регулиране и балансиране, замяна и 

монтаж на вътрешни и външни гуми на автомобила 

•                 антикорозионна обработка 

•                 монтаж на части и принадлежности за 

автомобили, когато не е част от производствения процес 

  

Ще считате ли, че дейността на автосервиза, в който ще 

се извършва техническо обслужване и ремонт на леки и 

товарни автомобили е насочена изцяло в код G 45.20 

„Техническо обслужване и ремонт на автомобили“, като 

имате предвид че в т. 12 Допълнителни разпоредби от 

Закона за движението по пътищата е дадено 

определение за това какво е „Автомобил“, а именно: 
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„Недвуколесно безрелсово моторно превозно средство, 

което се използва за превозване на пътници и товари или 

за теглене на други пътни превозни средства. Съответно 

към автомобилите се приравняват и тролейбусите. В 

зависимост от предназначението си автомобилите биват: 

а) леки - за превозване на пътници, в които броят на 

местата за сядане без мястото на водача не превишава 8; 

б) товарни - за превозване на товари и/или за теглене на 

ремарке; 

в) автобуси - за превозване на пътници с повече от 8 

места за сядане без мястото на водача; 

г) специални - с постоянно монтирана апаратура, 

съоръжения или машини, които не позволяват 

използването им за други цели“.                                                                 

  

Моля да имате предвид също така и, че в раздел 45 

„Търговия на едро и дребно с автомобили и 

мотоциклети, техническо обслужване и ремонт“ е 

записано, че този раздел включва всички дейности (без 

производство и даване под наем), свързани с автомобили 

и мотоциклети, вкл. камиони и товарни автомобили, 

като: 

•       търговия на едро и дребно с нови и употребявани 
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автомобили 

•       техническо обслужване и ремонт 

•       търговия на едро и дребно с части и 

принадлежности за автомобили и мотоциклети 

•       търговско посредничество с автомобили и 

мотоциклети, части и принадлежности за тях 

•       почистване, измиване, лъскане. 

  

По проекта не се предвиждат други инвестиции извън 

тези, свързани с изграждането и оборудването на 

автосервиз за леки и товарни автомобили. Дейността в 

обекта, в т.ч. всички приходи и разходи ще бъдат изцяло 

свързани с функционирането на автосервиза.  

  

Не считаме, че с така зададения ВИ въпрос очакваме да 

изразите становище по отношение на качеството на 

проектното предложение. Очакваме да изразите 

становище по отношение на въпроса дали техническото 

обслужване и ремонт на товарни автомобили се 

причислява към код по КИД 45.20 „Техническо 

обслужване и ремонт на автомобили“, имайки предвид 

описаните дефиниции в Закона за движението по 

пътищата, както и описанието на дейностите, включени 
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в кода по КИД 45 „Търговия на едро и дребно с 

автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и 

ремонт“? 

  

 Предварително Благодаря за отговора на поставеният 

въпрос. 

№ 102 

31.10.2018 г. 

From: Лили Борисова 

[mailto:liliborisova2016@gmail.com]  

 

Уважаеми Дами и Господа, 

  

Във връзка с ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № 

BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ 

ПРСР 2014-2020 г., Ви приканваме да отговорите на 

следния въпрос: 

 В Условията за кандидатстване по горецитираната 

процедура е записано в раздел 22. Критерии и методика 

за оценка на проектните предложения: т. 9.1 Проекти, 

насочени към създаване или развитие на здравни, 

социални услуги, или услуги, насочени към деца като 

 

В случай, че проектното предложение включва дейности за 

деца на възраст между 3 и 6 г. изцяло съответстващи на 

дейностите, посочени в код 88.91 „Дневни грижи за малки 

деца“ по КИД-2008, проектното предложение следва да 

получи точките по критерий № 9.1 „Проекти, насочени към 

създаване или развитие на здравни, социални услуги, или 

услуги насочени към деца“. 
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принадлежността на проекта към съответните сектори се 

определя от кода по КИД-2008:  

Сектор Q                                                                                          

• Q 88.91 „Дневни грижи за малки деца“;                                                                              

Точки по критерия се присъждат при проекти, при които 

ангажиментът е насочен изцяло в описаните кодове по 

КИД. 

  

Въпрос: 

Моля да ми отговорите на следния въпрос: Ще получи 

ли 30 точки по критерии 9.1 проект за изграждане и 

оборудване на детска градина, в която ще се предоставят 

дневни грижи за малки деца на възраст между 3 и 6 

години, съгласно дейностите описани в код  88.91 

„Дневни грижи за малки деца“, който включва: 

•                 дейности на детски ясли и подобни заведения, 

подпомагащи отглеждането на малки деца, вкл. 

дейността на дневни центрове за деца с увреждания: 

   

Ще считате ли, че дейността за изграждане и оборудване 

на детска градина, в която ще се предоставят дневни 

грижи за малки деца на възраст между 3 и 6 години 

попада изцяло в код 88.91 „Дневни грижи за малки 
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деца“? 

   

Предварително Благодаря за отговора на поставеният 

въпрос. 

№ 103 

31.10.2018 г. 

From: project@kasystems.bg  

 

Здравейте, 

Въпросът ми е свързан отново с Приложение N: 21. 

В част приходи, искате да нанесем само стойността на 

код на ред 15100 "Нетни приходи от продажба" от ОПР 

за съответната година. По този начин не се взимат под 

внимание приходите от ред 15 300 (Разходи за 

придобиване на активи по стопански начин) и 15 400 

(Други разходи). За тези приходи, обаче, са направени 

съответните разходи, които са отразени в разходната 

част на ОПР.  

По този начин пресметнато, се намаля действителния 

размер на Оперативна печалба преди данъци, лихви и 

амортизации (EBITDA), защото реално се намаляват 

приходите без да се намаляват съответните разходи за 

тях. 

Моля да отговорите как може да се коригира тази 

неточност. 

 

 

 

 

Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид, че 

за целите на процедурата оперативната печалба се 

изчислява съгласно Приложение № 21 към Условията за 

кандидатстване, като част от одобрените от ръководителя на 

Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. насоки за 

кандидатстване.  

По отношение на Вашия коментар относно формулата за 

изчисление на средноаритметичен размер на оперативната 

печалба в Приложение № 21 към Условията за 

кандидатстване правим уточнение, че в конкретния случай 

се касае за очевидна техническа грешка, в подкрепа на което 

е и одобрения от КН текст на критерия за оценка, който е 

включен в настоящата процедура. 
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В отговора на въпрос , зададен преди мен, отговаряте че 

„На основание чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ, ръководителят 

на Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. е 

одобрил насоките за кандидатстване по процедурата за 

подбор BG06RDNP001-6.004“ и приложението не може 

да се променя. Но въпреки това, всеки трябва да си 

коригира сгрешената формула на позиция „IV. 

Средноаритметичен размер на оперативната печалба на 

кандидата за последните 3 завършени финансови 

години“. 

С уважение: 

Кирил Апостолов 

№ 104 

02.11.2018 г. 

From: Мартин Борисов [mailto:mborisov12345@abv.bg]  

 

Уважаеми госпожи и господа, 

във връзка с обявена процедура BG06RDNP001-6.003 - 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 – 

„Развитие на услуги във всички сектори и други 

неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции 

в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-

2020 г., бихме искали да Ви отправим следните въпроси: 

 

Въпрос №1: 

 

1. Във връзка с Вашия въпрос Ви информираме, че 

независимо от това дали в проектното предложение са 

включени дейности по т. 1.1 и/или 1.2 от раздел 13.1. 

„Допустими дейности“, кандидатите следва да представят 

документ по т. 12 и/или т. 13 от раздел 24.1 „Списък с общи 

документи“ от Условията за кандидатстване. 

 

2. Във връзка с Вашето запитване моля да се запознаете с 

отговорите на въпроси № 62(4) от 08.10.2018 г. и № 85(1) от 

18.10.2018 г. 
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В т.13.2 „Условия за допустимост на дейностите“ от 

Условията за кандидатстване по процедурата е 

посочено, че проектите трябва да се изпълняват върху 

имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е 

собственост на кандидата, към проектите се прилагат 

документи за ползване на имота за срок не по-малко от 6 

години, считано от датата на подаване на проектното 

предложение – в случай на кандидатстване за разходи за 

закупуване и/или инсталиране на нови машини, 

оборудване и съоръжения, необходими за подобряване 

на производството.  

В случай, че проектното предложение не предвижда 

закупуване на оборудване , което е предназначено за 

подобряване на производството, а закупуване на 

оборудване за предлагане на услугите на предприятието, 

то в тези случаи трябва ли да се прилага Документ за 

собственост на имот на кандидатата или документ за 

ползване на имота за срок не по-малко от 6 години? 

 

Въпрос №2: 

В случай, че проектно предложение предвижда 

създаването на работни места по критерии №6.1 от 

Критериите и методиката за оценка на проектните 

Също така следва да имате предвид  условията, описани в 

раздел II. „Критерии за допустимост, ангажименти и други 

задължения на бенефициентите“ от Условията за 

изпълнение. 

Минималният период, за който кандидатът поема 

ангажимент да поддържа средния списъчен брой на 

персонала, в случай че заяви точки по критерий № 6.1 

„Проекти, създаващи нови работни места“ е три години и 

започва да тече от датата на получаване на окончателното 

плащане, съгласно чл. 7 от проекта на административен 

договор. 

По отношение на въпроса, свързан с минималните 

изисквания за почасова заетост следва да имате предвид 

определението за работни места, описано в т. 14.33 от 

раздел 27 „Допълнителна информация“ от Условията за 

кандидатстване, като при изпълнение на проекта кандидатът 

трябва да спазва поетия ангажимент, за който е получил 

точки съгласно критерий № 6.1 „Проекти, създаващи нови 

работни места“. 

 

По отношение на въпроса за тип работни места, в Условията 

за кандидатстване не е предвидено изискване за посочване 

на видове длъжности, почасова заетост за всяка длъжност, 
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предложения, моля пояснете: 

-          Кога следва да бъде осигурена заетостта на 

лицата, които ще бъдат наети? По време на изпълнение 

на проекта или след неговото приключване? 

-          Съществува ли минимален и максимален период, 

за който кандидатът трябва да осигури заетост във 

връзка с откритите работни места? 

-            Съществува ли минимално изискване към 

почасовата заетост във връзка с откриването на 

работните места? 

-         Следва ли кандидатът да описва в проектното 

предложение какъв тип работни места ще бъдат открити  

– видове длъжности, почасова заетост за всяка 

длъжност, период на заетост и други? 

 

С уважение,   

Мартин Борисов 

период на заетост и други на създадените работни места за 

целите на съответствие с критерия за оценка. 

№ 105 

02.11.2018 г. 

E-mail: office@evroprogrami.com 

 

Здравейте, 

 

Кандидатът по мярка 6.4.1. е създаден през 2018 г. 

едноличен търговец (ЕТ), чийто собственик е 

 

 

1. Данните в годишния отчет се попълват от всички 

нефинансови предприятия на основание чл. 20 от Закона за 

статистиката, включително земеделските производители. 

В тази връзка точки по критерий № 2.1 „Кандидати, 

mailto:office@evroprogrami.com
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регистриран като земеделски производител (ЗП) от 4 

години. Земеделският производител отчита доходите си 

съгласно чл. 29, ал. 1, т.1. от ЗДДФЛ и няма задължение 

да подава Годишен отчет за дейността си към НСИ. 

Поради тази причина не може  да предостави „Отчет за 

приходите и разходите“, „Справка за предприятието“, 

„Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и 

други разходи за труд“ или „Справка заети лица“ за нито 

една от последните 3 години. И докато в Условията за 

кандидатстване е посочено, че вместо ОПР, ЗП може да 

предостави Заверено копие от ТД на НАП на годишна 

данъчна декларация за доказване на приходите от 

дейността си, то не е посочено с какви документи ЗП ще 

докаже, че през последните 3 години е извършвал 

дейността си изцяло на територията на селска община, 

както и средносписъчния брой на персонала, в неговия 

случай 1 човек.  

1. Моля да посочите с какви документи, освен 

годишна данъчна декларация, ще се доказва 

съответствие с критерий 2.1. в описания по-горе случай 

и по-конкретно: 

- как ще се доказва (с какви документи), че през 

последните 3 години ЗП е извършвал дейността си 

осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на 

кандидатстване“ ще получат кандидати, които докажат 

съответствие с критерия като представят документи по т. 4, 

5 и 7 от раздел 24.3. „Списък с документи, доказващи 

съответствие с критериите за подбор на проекти“ от 

Условията за кандидатстване. 

 

 

 

2. Във връзка с Вашето запитване моля да се запознаете с 

отговора на въпрос № 83 от 16.10.2018 г. 

Също така следва да имате предвид, че условията, за които 

не е предвиден документ, се проверяват служебно. 
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изцяло на територията на селска община; 

- как ще се доказва (с какви документи), 

средносписъчният брой на персонала на ЗП 

2. Моля да посочите как в описания случай, ще се 

доказва, съответствие с критерий 6.2. В Условията за 

кандидатстване е посочено, че за кандидати ЕТ, при 

които собственикът е регистриран ЗП, ще се признава 

обстоятелствата за физическото лице собственик, но не е 

посочено изрично, кой документ ще служи за 

потвърждение на обстоятелството, че кандидатът има 

седалище в същата община, в която ще се извършва 

инвестицията от най-малко една календарна година. 

 

 

С уважение, 

Павлина Ветрилова 

Консултант "Европейски програми" 

№ 106 

03.11.2018 г. 

Stilijan Stanimirov s_prista@abv.bg 

 

въпроси по схема № BG06RDNP001-6.003 

 

Здравейте, 

имам следните въпроси: 

 

1. Организации регистрирана по реда на Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел не са допустими 

кандидати по процедурата. 

 

2. В конкретната процедура няма заложено изискване 

mailto:s_prista@abv.bg
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1. допустим кандидат ли е организация регистрирана по 

реда на ЮЛНЦ? 

2. допустим кандидат ли е регистрирана по реда на ТЗ 

фирма, която попада в определението за 

микропредприятие, но е създадена преди 1 календарна 

година и не е извършвала никаква дейност? 

 

Стилиян Иванов 

кандидатите да са извършвали дейност преди подаване на 

проектното предложение. Изискванията към кандидатите - 

микропредприятия са посочени в раздел 11.1 „Критерии за 

допустимост на кандидатите“. 

№ 107 

04.11.2018 г. 

Stilijan Stanimirov s_prista@abv.bg  

 

Здравейте, 

може ли да ми обясните следното несъответствие в 

документите за кандидатстване: 

1. въпрос 

в Насоките за кандидатстване в раздел 22. Критерии и 

методика за оценка на проектните предложения, т. 9.2 - 

Проекти, насочени към създаване или развитие на 

услуги е записано, че проектът ще получи 20 точки ако е 

в изброените сектори. Там е записано сектор N 80 

„Дейности по охрана и разследване“; 

В приложение 18, където са описани допустимите 

сектори - този сектор N не е посочен. 

Кое е вярното? 

 

 

 

1. Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид, 

че в Приложение № 18 като допустими за подпомагане 

дейности съгласно код по КИД-2008 от сектор N 

„Административни и спомагателни дейности“ са описани 

раздели - 78 „Дейности по наемане и предоставяне на 

работна сила“, 80 „Дейности по охрана и разследване“, 81 

„Дейности по обслужване на сгради и озеленяване“ и 82 

„Административни офис дейности и друго спомагателно 

обслужване на стопанската дейност“, с изключение на код  

82.91 „Дейности по събиране на парични вземания и на 

финансова информация“.  

 

mailto:s_prista@abv.bg
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2. въпрос - ако проекта е в сектор Р, посочен в 

Приложение 18, но не е сред изброените в раздел 22 от 

Насоките за кандидатстване - Критерии и методика за 

оценка на проектните предложения, проектът ще получи 

ли допълнителни точки? 

 

Стилиян Станимиров 

2. Точки по критериите за оценка получават само проекти, 

които са изцяло за дейности в обхвата на съответния код по 

КИД-2008, посочен в конкретния критерий за оценка. 

 

№ 108 

05.11.2018 г. 

Maria Papazova mariapapazova@gmail.com 

 

Здравейте, 

 

Молим за информация по следните два въпроса: 

1. Допустимо ли е участието на Дружество,регистрирано 

в гр.София с проектно предложение по подмярка 6.4.1. 

При одобрение на проектното предложение 

Дружеството (микропедприятие) ще открие клон в 

конкретния селски район, където е избрало да развива 

дейността по Проекта.  

2. Допустимо ли е участие с проектно предложение по 

подмярка 6.4.1.на тема: "Култивиране на гъба Кладница 

(Pleurotus spp.)".  

Благодаря. 

 

1. Съгласно т. 3 от раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ към момента на подаване на проектното 

предложение кандидатът трябва да има регистрирано 

седалище/клон със седалище на територията на селски 

район, съгласно Приложение № 1 към Условията за 

кандидатстване. Не е предвидена възможност за откриване 

на клон на територията на селски район след одобрение на 

проектното предложение. 

 

2. В рамките на процедурата не се финансират дейности, 

които водят до осъществяване на селскостопанска дейност и 

производство на селскостопански продукти. 

Подпомагане по процедурата се предоставя само за 

дейности, описани в раздел 13.1 „Допустими дейности“ от 

mailto:mariapapazova@gmail.com
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Поздрави, 

Мария Папазова - от името на Макрохим ООД 

Условията за кандидатстване. 

№ 109 

05.11.2018 г. 

E-mail: Ventsislav Krastev <new_im@abv.bg> 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

  

В  Условията  за кандидатстване  за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по  процедура чрез 

подбор № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във 

всички сектори и други неземеделски дейности“ по 

подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. - съгласно 

раздел 22 „Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения“ от Условията за 

кандидатстване, по критерий 1.2 „Проекти, подадени от 

кандидат, чийто собственик или представляващ 

притежава образование и/или стаж в сектора, за който 

кандидатства“ стажът се доказва с един или повече от 

следните документи на кандидата или представляващия 

кандидата или собственика/ците на кандидата: копие от 

трудова/осигурителна книжка, от която да е видно най - 

малко 1 година трудов/осигурителен стаж по професията 

 

 

 

Съгласно раздел 22 „Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения“ от Условията за кандидатстване, 

по критерий 1.2 „Проекти, подадени от кандидат, чийто 

собственик или представляващ притежава образование 

и/или стаж в сектора, за който кандидатства“, стажът се 

доказва с един или повече от следните документи на 

кандидата или представляващия кандидата или 

собственика/ците на кандидата: копие от 

трудова/осигурителна книжка, от която да е видно най-

малко 1 година трудов/осигурителен стаж по професията в 

съответния сектор.  

За доказване изпълнението на критерия следва да бъдат 

предоставени посочените в раздел 24.3 „Списък с 

документи, доказващи съответствие с критериите за подбор 

на проекти“ документи, които еднозначно да доказват 

съответствието с критерия за оценка. 
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в съответния сектор.  

  

Моля за уточнение, как се доказва стаж, които не е 

платен ? 

 Предварително Ви благодаря за отделеното време 

и внимание! 

С уважение: 

инж. В. Кръстев 

№ 110 

07.11.2018 г. 

From: n g [mailto:nady_ger@yahoo.com]  

 

Здравейте, 

имам следните въпроси по процедура BG06RDNP001-

6.003 - Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 – 

„Развитие на услуги във всички сектори и други 

неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции 

в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-

2020 г. 

 

1. По Критерий № 7.1 „Проектът включва инвестиции в 

технологии водещи до намаляване на емисиите съгласно 

Регламент за прилагане на директива 2009/125/ЕС и 

инвестиции, свързани с опазване на компонентите на 

околната среда, включително с намаляване на вредните 

 

 

1. Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид, 

че съгласно т. 10 от раздел 27 „Допълнителна информация“ 

кандидати с проекти за инвестиции за намаляване на 

емисиите при производство на енергия от биомаса 

(критерий за подбор по № 7.1) са лица, при които в проекта 

са включени разходи за инвестиции в котли на твърдо 

гориво за най-малко 20 на сто от заявените и определени за 

допустими разходи по т. 1.1 – 1.5 от раздел 14.1. 

„Допустими разходи“ и същите са в съответствие с 

изискванията на Директива 2009/125/ЕС на Европейския 

парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване 

на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към 

продукти, свързани с енергопотреблението (OB L 285, 31 
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емисии и отпадъци“ – ще се присъждат ли точки, ако над 

20% от инвестициите по проекта са насочени към 

изграждане на фотоволтаична инсталация и/или 

инсталация с термопомпа за отопление и охлаждане на 

производствено помещение? 

 

2. Ще се признаят ли точки по критерий „Проекти, 

включващи иновации” ако на етап кандидатстване се 

представи доклад от проучване за новост за подадена 

заявка за патент? 

 

3. Проектът включва изграждане на производствено 

помещение и закупуване на оборудване, като се 

декларира, че ще се произвежда иновативен продукт. 

Може ли да се предвиди в проекта, че с това оборудване 

в това помещение ще се произвеждат и други продукти, 

извън иновативния продукт? Ако може, има ли значение 

каква част, какъв процент от обема производство в 

производствената програма на бизнес плана ще е 

свързано с иновативния продукт? 

 

Поздрави, 

Найден Герчев 

октомври 2009 г.) и Регламент (ЕС) 2015/1189 на Комисията 

от 28 април 2015 г. за прилагане на Директива 2009/125/ЕО 

на Европейския парламент и на Съвета по отношение на 

изискванията за екопроектиране на котли на твърдо гориво 

(OB L 193, 21 юли 2014 г.). Не е предвидено да се 

присъждат точки по критерия за оценка за инвестиции, 

насочени към изграждане на фотоволтаична инсталация 

и/или инсталация с термопомпа за отопление и охлаждане 

на производствено помещение.  

2. Във връзка с въпрос № 2 Ви обръщаме внимание, че за 

доказване изпълнение на изискването по критерий № 8 

„Проекти, включващи иновации“, кандидатите следва да 

представят документ/документи по т. 11 от раздел 24.3 

„Списък с документи, доказващи съответствие с критериите 

за подбор на проекти“. Описаният от Вас документ не  

попада в обхвата на документите по т. 11. 

 

3. Във връзка с поставения въпрос следва да имате предвид, 

че разяснения се дават по отношение на условията за 

кандидатстване и не съдържат становище относно 

качеството на проектното предложение. В допълнение Ви 

информираме, че в процедурата се финансират дейности, 

насочени към развитие на услуги и производство, които 
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гр. Долна Митрополия попадат в обхвата на код по КИД-2008, описани в 

Приложение № 18 от Условията за кандидатстване. 

№ 111 

07.11.2018 г. 

From: Тодор Захариев [mailto:toza@abv.bg]  

 

Здравейте! 

 

Във връзка с процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други 

неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции 

в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-

2020 г. имам следния въпрос: 

 

Моля, да отговорите дали търговията с препарати за 

растителна защита в селскостопански аптеки попада 

като други фармацевтични стоки в обхвата на КИД 47.73 

– Търговия на дребно с лекарства и други 

фармацевтични стоки? 

 

Моля, предвид краткия оставащ срок на приема, за 

своевременен и конкретен отговор! 

 

С уважение: Тодор Захариев 

 

 

 

 

Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид, че 

дейности, свързани с търговия с препарати за растителна 

защита в селскостопански аптеки не попада в код 47.73 

„Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични 

стоки“ по КИД-2008.  

№ 112 From: Seven Seven [mailto:ssevenn07@gmail.com]   
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08.11.2018 г. Subject: Здравейте, искам да задам въпрос по 

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.003 

„РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И 

ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО 

ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА 

НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 Г. 

 

Съгласно Приложение № 7 към Условията за 

кандидатстване, изграждането на сгради за  „Техническо 

обслужване и ремонт на автомобили“ и „Спортни и 

други дейности, свързани с развлечения и отдих“, към 

кой  Референтен СМР № принадлежи от Списъкът с 

наименованията на активите, дейностите и услугите, за 

които са определени референтни разходи. 

 

Изграждането на сгради за техническо обслужване и ремонт 

на автомобили, както и сградите, свързани със спортни 

дейности следва да бъдат причислени към Референтен № 1 - 

Административно - битова сграда от Списъкът с 

наименованията на активите, дейностите и услугите, за 

които са определени референтни разходи. 

 

 

№ 113 

09.11.2018 г. 

E-mail: Zorka Karserdareva <zory.karserdar@gmail.com> 

 

Бих искала да задам следния въпрос във връзка с 

участието по програма 6.4.1:   

 

Когато се говори за опит на управителя се има предвид 

лицето, което е вписано в Търговския регистър като 

управляващ и представляващ дружеството или лице, 

което е назначено от дружеството за изпълнението на 

 

 

За представляващ дружеството се счита лицето/лицата, 

вписан в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ 

съгласно начина на управление и представителство, 

определени в Търговския закон и Закон за кооперациите. 
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управителни функции, без обаче да е регистриран 

управител в Търговския регистър?   

 

Предварително благодаря за отговора: 

Зорка Кърсердарева 

№ 114 

09.11.2018 г. 

E-mail: Zorka Karserdareva zory.karserdar@gmail.com 

 

Бих искала да задам следните въпроси във връзка с 

участието по програма 6.4.1: 

1. Допустим разход ли е разходът за учредяване 

право на строеж в бизнес плана , в случаите, когато 

кандидатът не е собственик на терена, върху който ще се 

реализира инвестицията? 

2. Може ли да се учреди право на строеж върху част 

от терена, а върху останалата част собственикът на 

земята, който не е кандидат по програмата да реализира 

собствена инвестиция със свои средства? 

3. Възможно ли е последващо надстрояване или 

пристрояване на изградена по програмата постройка, 

което надстрояване/пристрояване не е част от 

програмата, не се финансира от нея и не променя 

характера и ползването на реализираната по програмата 

инвестиция. Ако има ограничения в тази насока, за 

 

 

1. Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид, 

че съгласно т. 9 от раздел  14.3 „Недопустими разходи“ 

разходи за административни такси не са допустими за 

подпомагане по процедурата. 

Във връзка с въпроси 2 и 3 Ви обръщаме внимание, че 

разяснения се  дават по отношение на условията за 

кандидатстване и не могат да съдържат становище относно 

качеството на проектното предложение. 

Също така в Насоките за кандидатстване подробно са 

описани изискванията към подпомаганите дейности и 

задълженията на кандидатите след сключване на 

административен договор. 

По отношение на четвъртия Ви въпрос моля да се 

запознаете с отговорите на въпроси № 5 от 11.09.2018 г., № 

51 от 02.11.2018 г. и № 109 от 05.11.2018 г. В допълнение 

Ви информираме, че за доказване съответствие с критериите 

mailto:zory.karserdar@gmail.com
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какъв период важат те? 

4. Възможно ли е управителят на дружеството – 

кандидат да докаже опит чрез представяне на 

сертификати, лиценз за извършване на дейност, 

удостоверение за професионално обучение? 

 

Предварително благодаря за отговора: 

Зорка Кърсердарева 

за оценка ще бъдат взети предвид единствено документите, 

описани в раздел 24.3 „Списък с документи, доказващи 

съответствие с критериите за подбор на проекти“ от 

Условията за кандидатстване. 

№ 115 

09.11.2018 г. 

From: lunna@mail.bg [mailto:lunna@mail.bg]  

Subject: Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 

„Развитие на услуги във всички сектори и други 

неземеделски дейности“  

 

Здравейте, 

имам следния въпрос по Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички 

сектори и други неземеделски дейности“  

по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ 

Кандидатът към 2017г има средно списъчен брой на 

персонала - 3 лица. Планира с проектното предложение 

да назначи още 10 лица. 

В приложение 2 Основна информация Раздел XI точка 

 

 

В Раздел XI, точка 13,  ред 2 от Приложение № 2 "Основна 

информация за проектното предложение" се отбелязват 

само новите работни места в резултат на реализиране на 

проектното предложение. В конкретния случай това са 10-те 

нови лица по проекта, разпределени по възраст и пол. 
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13. ред 2 - "Според бизнес плана: планиран средно 

списъчен брой на персонала, увеличен в резултат на 

реализация на проектното предложение"  - 

*тук описваме само новите лица описани в бизнес плана, 

за които кандидата е поел ангажимент да създаде заетост 

/например 10-те нови лица по проекта/ разпределени по 

възраст и пол 

*или се описват новите лица описани в бизнес плана, за 

които кандидата е поел ангажимент /10 лица/ плюс 

съществуващия персонал към предходната година 2017 

/3 лица/ = 13 лица общо разпределени по възраст и пол 

 

№ 116 

09.11.2018 г. 

E-mail: medika_73@mail.bg 

 

Здравейте, 

Аз съм лекар по дентална медицина и искам да закупя 

дентален рентген, който да използвам само и единствено 

за диагностика и лечение на личните ми пациенти. 

Допустимо ли е? Моля да ми отговорите с да или не. 

 

 

 

В случай, че описаният от Вас дентален рентген се използва 

за дейности в обхвата на кодовете по КИД-2008, описани в 

Приложение № 18, то същият е допустим за подпомагане. 

№ 117 

09.11.2018 г. 

E-mail: mvservice@mail.bg 

 

Здравейте, 

Ние сме кандидат по процедура чрез подбор № 

 

 

 

Описаният от Вас случай не съдържа достатъчно 

mailto:medika_73@mail.bg
mailto:mvservice@mail.bg
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BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички 

сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 

6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. Дейностите и 

приходите по проекта ни се реализират изцяло от 

услуги, включени в посочените в критерий за оценка № 

9.1 и № 9.2 кодове по КИД-2008.  

Желаните за закупуване активи имат по-широко 

приложение, но приходите се реализират единствено от 

дейности в посочените в критерий за оценка № 9.1 и № 

9.2 кодове по КИД-2008. 

Считат ли се желаните за закупуване от нас активи за 

изцяло свързани с посочените в критерий за оценка № 

9.1 и № 9.2 кодове по КИД-2008, съгласно  т.13 от 

Раздел 27 Допълнителна информация от Насоките за 

кандидатстване? 

 

Моля за конкретен отговор. 

информация за предоставяне на еднозначен отговор.  

От Вашето запитване не става ясно за какви активи 

поставяте въпрос. Съгласно Условията за кандидатстване, 

оценката по критериите за оценка се извършва на база 

планираните допустими дейности и във връзка с  т. 13 от 

раздел 27 „Допълнителна информация“. 

Разясненията се дават по отношение на условията за 

кандидатстване, не съдържат становище относно качеството 

на проектното предложение и са задължителни за всички 

кандидати. 

 

№ 118 

09.11.2018 г. 

E-mail: ivan kahchiev k215@abv.bg 

 

Въпрос относно  

• BG06RDNP001-6.003 - Процедура чрез подбор № 

BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във всички 

 

1. Във връзка с Вашето запитване моля да се запознаете с 

отговора на въпрос № 53 от 03.10.2018 г. В допълнение Ви 

обръщаме внимание, че клонът не е самостоятелен носител 

на права и задължения, а страна по сключените чрез клона 

mailto:k215@abv.bg
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сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 

6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. 

• Здравейте, 

• Въпроса е относно фирма ООД , със седалище в 

град, некасаещ оперативната програма, и с клон на 

фирмата , който клон е със седалище в село, включено 

по програмата като селска община. 

Документите за участие в програмата - бизнес план и 

други, и офертите от фирмите за машини , от името на 

клона на фирмата ли или от името на централната фирма 

ООД трябва да се подадат? Такъв подобен въпрос има 

зададен вече, но отговора Ви там е неясен, моля за 

повече подробности. 

Проблем ли е ако инвестиционния проект е подаден с 

името на клона на фирмата, тъй като тя съществува 

повече от година там? Има съответно три оферти на три 

архитектурни фирми и те са изработени много време 

преди да има яснота по програмата.Затова и са на името 

на клона, където е инвестиционния проект. 

Втория въпрос е фирмата майка е с действащи двама 

управители, за управител на клона е единия от тях - те 

влизат ли в средносписъчния състав на работещите? 

сделки е търговецът. 

 

2. Средносписъчен състав на заетите лица се изчислява 

съгласно указанията за отчитане на заетите лица и 

средствата за работна заплата и други разходи за труд на 

НСИ. В контекста на настоящата процедура, за изчисление 

на броя работни места следва да имате предвид 

определението за работни места в т. 14.33 от раздел 27 

„Допълнителна информация“, както и документите, които 

се представят при заявяване на критериите за оценка. 
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Средносписъчния състав ще бъде 1 или 2? 

  

Предварително Ви благодаря! 

№ 119 

12.11.2018 г. 

Nikolai Nikolov nnikolov@abv.bg 

 

Здравейте, 

Имам майсторско свидетелство за фризьор. Към 

момента работя като фризьорка през собственото си ЕТ 

(имам регистриран едноличен търговец). Във връзка с 

изискването физическите лица, кандидати по мярката да 

са регистрирани в регистър БУЛСТАТ, питането ми е 

следното: 

ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА СЕ РЕГИСТРИРАМ В 

РЕГИСТЪР БУЛСТАТ, ЗА ДА СПАЗЯ УСЛОВИЯТА 

НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ, НО РЕАЛНО 

ЗА СТАРИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ДА ИЗБЕРА 

ЕВЕНТУАЛНА БЪДЕЩА ДАТА, Т.К. ПРОЕКТНОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ СТИГНЕ ДО 

РАЗГЛЕЖДАНЕ, В УСЛОВИЯ НА ОГРАНИЧЕН 

БЮДЖЕТ. 

Моля, имайте предвид, че за да се регистрирам в 

регистър БУЛСТАТ аз трябва да прекратя дейността на 

ЕТ-то, за да не плащам два пъти данъци и допълнителни 

 

В случай, че Вашето запитване касае процедура чрез подбор 

№BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги и други 

неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. 

следва да имате предвид, че съгласно раздел 11.1 „Критерии 

за допустимост на кандидатите“, за безвъзмездна финансова 

помощ могат да кандидатстват земеделски стопани или 

микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци 

или юридически лица по Търговския закон или Закона за 

кооперациите. 

В случай, че Вашето запитване касае процедура чрез подбор 

№  BG06RDNP001-6.002 „Инвестиции, насочени към 

развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. 

следва да имате предвид, че съгласно т. 1 от раздел 11.1. 

„Критерии за допустимост на кандидатите“, за безвъзмездна 

финансова помощ могат да кандидатстват физически лица, 

регистрирани по Закона за занаятите като упражняващи 

занаят/и след вписване в регистър БУЛСТАТ по реда на чл. 

mailto:nnikolov@abv.bg
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осигуровки, смяна на касов апарат и т.н.  От друга 

страна, ако оставя и двете регистрации и не бъда 

одобрена, също е безпредметно;  нито пък да съм се 

отказала от ЕТ-то, а проектът ми да не стигне до 

одобрение. 

  

Ива Николова 

3, ал. 1, т. 6 или 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ.  

Също така Ви информираме, че разяснения по процедурата 

се дават по отношение на условията за кандидатстване, не 

съдържат становище относно качеството на проектното 

предложение и са задължителни за всички кандидати. 

Изпълнението на проекта може да стартира след подаване 

на проектното предложение в ИСУН, като разходите са 

допустими само ако са извършени след подаване на 

проектното предложение, с изключение на общите разходи 

по т. 1.6 от раздел 14.1 „Допустими разходи“. 

№ 120 

12.11.2018 г. 

E-mail: Emil Tzviatkov emil.tzviatkov@gmail.com 

 

Във връзка с УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № BG06RDNP001-6.003 

„РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И 

ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО 

ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА 

НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 Г. 

моля да получа разяснения по следните въпроси: 

 

За критерий "8. Проекти, включващи иновации" е 

записано следното описание: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:emil.tzviatkov@gmail.com
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"Над 30% от заявените и определени за допустими 

инвестиционни разходи по проекта са свързани с 

иновации.  

За целите на прилагане на критерия "Иновации" са: 

иновативен продукт, произвеждан от предприятието, 

въвеждане на нов производствен процес (машини, 

съоръжения и оборудване) или нова практика, 

въвеждане на нова организационна форма, включително 

маркетинг, подкрепени с удостоверение за ползван 

патент и/или удостоверение за полезен модел, внедрена 

в рамките на четири години преди датата на подаване на 

проектното предложение. За иновации не се смятат 

малки промени или подобрения, увеличаване на 

количеството произвеждана продукция чрез прибавяне 

на производствени или логистични системи, много 

близки до вече съществуващи такива, изваждане от 

употреба на определен процес, само подмяна на 

дълготрайни материални активи (ДМА) или 

надграждането им, промени, произтичащи изцяло от 

промени в цените на производствените фактори, сезонни 

или други циклични промени, търговия с нови или 

значително подобрени продукти, както и промени в 

организацията на работното място или външните 
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отношения, които се основават на организационни 

методи, които вече се използват в предприятието." 

 

По описание следва да се разбира, че ИНОВАЦИИ са: 

1) иновативен продукт, произвеждан от предприятието 

или 

2) въвеждане на нов производствен процес (машини, 

съоръжения и оборудване) или 

3) нова практика, 

4) въвеждане на нова организационна форма, 

включително маркетинг 

Документалната обоснованост на иновацията е описана  

чрез подкрепа на: 

1) удостоверение за ползван патент и/или 

2) удостоверение за полезен модел, 

Описание продължава със следния текст: 

"... внедрена в рамките на четири години преди датата на 

подаване на проектното предложение". 

 

Въпрос №1: 

Как следва да се разбира "...внедрена в рамките на 

четири години преди датата на подаване на проектното 

предложение": 

т. 1 и 2. Във връзка с поставените въпроси следва да имате 

предвид, че при заявяване на точки по критерий за оценка 

№ 8 „Проекти, включващи иновации“, за планираните 

инвестиции включени в проектното предложение следва да 

бъде представен документ, посочен в т. 11 от раздел 24.3 

„Списък с документи, доказващи съответствие с критериите 

за подбор на проекти. Посоченият документ следва да бъде 

издаден в рамките на 4 г. преди подаването на проектното 

предложение.  

По процедурата не се подпомагат инвестиционни разходи, 

извършени преди подаване на проектното предложение. 

 

т. 3 и 4. Патентно ведомство на Република България издава 

свидетелство за регистрация на полезен модел/патент за 

изобретение или удостоверение за правен статус на полезен 

модел/патент за изобретение.  

Също така, моля да се запознаете с отговор на въпрос № 91 

от 22.10.2018 г. 

Документът по т. т. 11 от раздел 24.3 се представя във 

формат „pdf“ или „jpg“. 

В случай, че документът не е издаден на името на 

кандидата, същият трябва да разполага със заверено копие.  
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1) внедрена от кандидата в рамките на четири години 

преди датата на подаване на проектното предложение 

или 

2) регистрацията на патента/полезния модел да е в 

рамките на четири години преди датата на подаване на 

проектното предложение 

 

Въпрос №2 

При положителен отговор на точка 1 от Въпрос №1 

означава ли, че инвестиции в: 

2) въвеждане на нов производствен процес (машини, 

съоръжения и оборудване) или 

3) нова практика, 

4) въвеждане на нова организационна форма, 

включително маркетинг 

като инвестиции по проект по процедурата, са 

недопустими, защото е трябвало да са осъществени в 

рамките на четири години преди датата на подаване на 

проектното предложение, а не след датата на неговото 

подаване? 

 

Въпрос №3 

Описаният в точка 24.3, точка 11 документ 
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"свидетелство за регистрация на полезен модел/патент за 

изобретение": 

1) от кого трябва да бъде издаден? 

2) в чия ползва трябва да е издаден- на 

заявителя/патентопритежателя или на кандидата? 

3) трябва ли да е наличен в оригинал при кандидата или 

кандидатът трябва да разполага със заверено копие от 

заявителя/патентопритежателя? 

 

Въпрос №4 

Описаният в точка 24.3, точка 11 документ 

"удостоверение за правен статус на полезен 

модел/патент за изобретение": 

1) от кого трябва да бъде издаден? 

2) в чия ползва трябва да е издаден- на 

заявителя/патентопритежателя или на кандидата? 

3) трябва ли да е наличен в оригинал при кандидата или 

кандидатът трябва да разполага със заверено копие от 

заявителя/патентопритежателя? 

Емил Цвятков 

гр. Русе 

№ 121  

14.11.2018 г. 

E-mail: Veselin Tsvetkov <veselin_vip@abv.bg>  
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Здравейте, 

 Във връзка с ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР No 

BG06RDNP0016.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ 

ПРСР 2014-2020 Г, 

имам следните въпроси: 

  1.                  В точка 16 от подраздел 24.1 „Списък с 

общи документи” от раздел 24. „Списък на документите, 

които се подават на етап кандидатстване” към „Условия 

за кандидатстване” за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № 

BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ 

ПРСР 2014-2020 Г. е записано че кандидатът предоставя 

„Подробни количествени сметки, заверени от 

правоспособно лице (представя се в случай, че проектът 

включва разходи за СМР)…..” Това изискване означава 

ли, че количествени сметки се предоставят само за СМР, 

например по части от Техническия проект – 

 

1. Съгласно т. 16 от раздел „Списък с общи документи” от 

Условията за кандидатстване се изискват подробни 

количествени сметки, заверени от правоспособно лице за 

всички разходи за СМР.  

 

2. Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид, 

че съгласно Условия за кандидатстване, разходите за СМР, 

за които не се издава Разрешение за строеж съгласно ЗУТ са 

допустими, в случай че за тях представите документите по 

т. 18 от раздел 24.1 „Списък с общи документи”. 

 

3. Посоченият от Вас документ се изисква в случай, че в 

проектното предложение са включени разходи за дейности 

по т. 1.2 от раздел 13.1 „Допустими дейности“ от Условията 

за кандидатстване. Не е предвидено представяне на 

Технологичен проект за дейности, свързани изцяло с 

развитие на услуги, вкл. с код 45.20 „Техническо 

обслужване и ремонт на автомобили” по КИД-2008. 

 

4. Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид, 

че договорите за доставки или услуги следва да отразяват от 

една страна в детайли предмета на договора и от друга – 
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Конструкции, ВиК, Архитектура и пр. От друга страна: 

задължително ли е да се предоставят количествени 

сметки за работното оборудване, което не е част от СМР 

като: преносими компютри, софтуер и хардуер за 

извършване на специфични услуги по код на 

икономическата дейност, работни уреди, машини и 

апарати, които не са трайно прикрепени към 

предвидената за изграждане чрез СМР сграда? 

2.                  По отношение на разходите за извършване 

на СМР предвидени за 4.2 „Ажурна ограда” или 4.3 

„Телена ограда”, от Приложение 7 от „Условията за 

кандидатстване” в Закона за устройство на територията 

/ЗУТ – чл. 151, ал 1, т. 11/ не е предвидено издаване на 

Разрешение за строеж.  В този случай необходимо ли е, 

конкретно за тази част от разходите за СМР, кандидатът 

за подпомагане да предостави „Становище от главния 

архитект, че строежът не се нуждае от издаване на 

разрешение за строеж” по т. 18 от подраздел 24.1 

„Списък с общи документи” от раздел 24. „Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване” 

към „Условия за кандидатстване” след като това е 

установено със закон? И още: Възможно ли е 

административен орган, какъвто е главния архитект на 

конкретната оферта на доставчика или изпълнителя на 

доставката или услугата, включително с посочени марка, 

модел (когато е приложимо), цена в левове или евро с 

посочен ДДС и срок за изпълнение. Изискването по т. 24 от 

раздел 24.1 „Списък с общи документи” важи както за 

доставки, така и за услуги. Във всички случаи оборудването 

трябва да има подробна техническа спецификация, като при 

липса на марка/модел може да бъде посочен производител. 
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дадена община да се произнася по валидността на 

законов нормативен акт?  

3.                  В точка 20 от подраздел 24.1 „Списък с 

общи документи” от раздел 24. „Списък на документите, 

които се подават на етап кандидатстване” към „Условия 

за кандидатстване” за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № 

BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ 

ПРСР 2014-2020 Г. е записано, че в случай, че в 

проектното предложение се кандидатства за 

производствени дейности кандидатът предоставя 

„Технологичен проект ведно със схема и описание на 

технологичния процес, изготвен и заверен от 

правоспособно лице”. Това означава ли, че когато с 

проектното предложение се кандидатства за услуги 

например от сектор 45.20 „Техническо обслужване и 

ремонт на автомобили”, кандидатът не е длъжен и не е 

необходимо да предоставя такъв проект? 

4.                  В точка 24 от подраздел 24.1 „Списък с 

общи документи” от раздел 24. „Списък на документите, 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА 

ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP001-

6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И 

ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. 

„ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

174 
 

които се подават на етап кандидатстване” към „Условия 

за кандидатстване” за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № 

BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ 

ПРСР 2014-2020 Г. е записано, че кандидатът за 

подпомагане предоставя „Предварителни или 

окончателни договори за услуги и доставки – обект на 

инвестицията, включително с посочени марка, 

модел(когато е приложимо), цена в левове или евро с 

посочен ДДС и срок за изпълнение”. Тъй като се среща в 

практиката, част от оборудването обект на инвестиция 

да е сложно-съставно, например комплект който 

съдържа определен брой единици и поради това няма 

въведен в документацията на доставчика конкретен 

модел, задължително ли остава изискването за 

посочването на марка и модел като елемент на тези 

договори? А когато става въпрос за услуги, които нямат 

материално-веществен характер, необходимо ли е 

посочване на марка и модел и как да стане това?  
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Поздрави, 

№ 122 

14.11.2018 г. 

From: carescape_eu@mail.bg 

[mailto:carescape_eu@mail.bg]  

 

Здравейте, 

 

Моля за разяснение по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 

г. Искаме да кандидатстваме за дейности, които попадат 

в повече от един КИД, но тъй като в ИСУН няма опция 

да се въведат повече от един КИД на проекта, кой КИД 

следва да се въведе? За дейността, която ще формира по-

голям приход след реализация на инвестициите, или за 

тази, която ще представлява по-голям дял от 

инвестиционните разходи? 

 

 

 

 

 

В полето "Код на проекта по КИД 2008" от Раздел 2 „Данни 

за кандидата“ от формуляра за кандидатстване следва да 

изберете кода на дейността, разходите за която 

представляват най-голям дял от инвестиционните разходи. 

Следва да имате предвид, че в т. 1.4.2. „Сектор, за който се 

кандидатства“ от Раздел V. „Описание на проектното 

предложение“ в Приложение № 2 „Основна информация“ 

може да изберете повече от един код по КИД 2008. 

№ 123 

14.11.2018 г. 

Petko Todorov petko.todorov@abv.bg  

 

Добър ден,  

Въпросите по долу се отнася по ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ 

ПОДБОР №BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА 

УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ 

НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. 

„ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

 

 

Изграждането на сгради за техническо обслужване и ремонт 

на автомобили, включително автомивка в самостоятелна 

сграда, автосервиз в самостоятелна сграда, пункт за ГТП в 

самостоятелна сграда и т.н. следва да бъдат причислени към 

Референтен № 1 - Административно - битова сграда от 

Списъка с наименованията на активите, дейностите и 

mailto:petko.todorov@abv.bg
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ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 Г.. 

В документ „Условия за кандидатстване услуги“, раздел 

„14. Категории разходи, допустими за финансиране“, 

под раздел „14.1. Допустими разходи“, в т.  1. 

Допустими за подпомагане са разходи за материални и 

нематериални инвестиции, за създаване и развитие на 

неземеделски дейности в селските райони, свързани с 

допустимите дейности от раздел 13.1 „Допустими 

дейности ”, е включеното като т. „1.1. Изграждане или 

подобрения на недвижимо имущество;“. Посоченият 

разход неминуемо се разчита и като строителство на 

нови сгради отнасящи се до реализиране на дейностите 

изрично упоменати и в цитирания тук по-горе раздел 

13.1 „Допустими дейности ”.  

В документ от папка „ Prilovenia za informacia_uslovia za 

kandidatstvane“, наименуван „Prilojenie 7“, отнасящ се до 

„СПИСЪК С НАИМЕНОВАНИЯТА НА АКТИВИТЕ, 

ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО СА 

ОПРЕДЕЛЕНИ РЕФЕРЕНТНИ РАЗХОДИ“, в таблица 

„I. Извършване на строително - монтажни работи“ са 

изброени видовете СМР, за които е уточнено, че се 

разполага с референтни стойности за типа изброени 

СМР, обект на инвестиции по процедурата. Като такива 

услугите, за които са определени референтни разходи 

(Приложение № 7 към Условията за кандидатстване). 
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налични изброени облекчават кандидатите от 

провеждането на процедура за избор на изпълнител. 

Та първото питане се отнася до следното: дейности 

позволени и извършвани в самостоятелни сгради 

различни от упоменатите в посоченото приложение, 

като автомивка в самостоятелна сграда, автосервиз в 

самостоятелна сграда, пункт за ГТП в самостоятелна 

сграда, автосервиз и пункт в самостоятелна сграда с 

обособени помещения и т.н. в този ред на вариации за 

дейности, изрично допустими по процедурата и не 

ставащо ясно към кой ред „Референтен номер СМР“ да 

се отнесат ако изобщо се отнасят? 

В НАРЕДБА № 1 ОТ 30 ЮЛИ 2003 Г. ЗА 

НОМЕНКЛАТУРАТА НА ВИДОВЕТЕ СТРОЕЖИ 

/Издадена от министъра на регионалното развитие и 

благоустройството/ Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г., 

изм. ДВ. бр.23 от 22 Март 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.98 

от 11 Декември 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 11 Юли 

2017г., В Приложение № 2 към чл. 4, ал. 5, т. 1, чл. 6, ал. 

3, т. 4 и ал. 6, чл. 8, ал. 2, т. 3 и ал. 4 и чл. 10, ал. 1, т. 4 - 

Номенклатура на сградите и съоръженията за 

обществено обслужване и на самостоятелните обекти за 

обществено обслужване в сгради, изброените по-горе 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА 

ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP001-

6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И 

ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. 

„ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

178 
 

видове сгради, като автомивка в самостоятелна сграда, 

автосервиз в самостоятелна сграда, пункт за ГТП в 

самостоятелна сграда и т.н. намират своето отражение в 

специфични номенклатурни наименования, които 

надали се отнасят към изброените в списък по „Prilojenie 

7“ на настоящата процедура.  

Второ питане: Ако управляващия орган е счел, 

отчитайки, че кандидатите разбират, че всички те се 

отнасят примерно към ред „1. Административно - битова 

сграда (самостоятелна сграда), с пояснение: Сграда, 

включваща в обема си само дминистративно - битови 

помещения. Включва всички дейности по 

изграждането“, моля да бъде потвърдено и да не се 

извършват процедури за избор на изпълнител на такъв 

вид СМР, ако ли не, то това да бъде ясно пояснено. 

При отговор „Не“, е разбираемо провеждането на 

процедура за избор на съответното СМР. В този случай 

идва трето питане: в документ за попълване „Prilojenie 

11“, Таблица за допустими инвестиции, в инструкциите 

за попълване, т. 5 гласи: „В колона 3, раздел II от 

падащото меню се избира типа на сградата, към която се 

отнася съответният подобект.“ В самата таблица от 

падащо меню са вменени само видове СМР от 
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разгледано по-горе „Prilojenie 7“. Как следва да се 

процедира за точно и акуратно попълване на същата 

колона, когато вида на СМР е примерно автосервиз, за 

който при отрицателен Ваш отговор на горен втори 

въпрос, ще има проведена процедура за изпълнител? 

Считам, че въпросите са от естество засягащо голяма 

част от тук питащите, както и лично мен като кандидат и 

отговорът им би бил от важно значение при участие в 

настоящата процедура. 

Благодаря за вниманието, 

Петко Тодоров 

№ 124 

14.11.2018 г. 

E-mail: office@akrima.net  

 

Уважаеми дами и господа, 

 

Във връзка с процедура No BG06RDNP001-6.003 и по-

конкретно изискването за образование на 

собственика/представляващия по критерии 1.2, и по 

повод предвиждано изграждане на фитнес център, моля 

за следното разяснение по документите по условията за 

предоставяне на финансова помощ: 

 

1. В случай, че кандидатът (собственик/представляващ) 

 

 

 

 

Във връзка с Вашето запитване моля да се запознаете с 

отговора на въпрос № 64 от 08.10.2018 г. 

Също така следва да имате предвид, че оценката се 

извършва на база конкретни документи, представени към 

проектното предложение, съответстващи на дейността, за 

която се кандидатства. 

mailto:office@akrima.net
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представи диплома за бакалавър по специалност "Спорт" 

издадена от НСА , то ще бъде ли приета за 

доказателство за притежаване на образование в сектора 

(без оглед на конкретната професионална квалификация) 

по критерии 1.2? 

 

2. В случай, че отговорът по т. 1 е отрицателен, както и в 

случаите, когато кандидатът 

(собственик/представляващ) не разполага с 

горепосочената диплома, какъв документ ще се счита за 

доказателство за притежаване на образование конкретно 

за сектора - фитнес центрове по критерии 1.2? 

 

С уважение, 

М. Сивкова 

№ 125 

15.11.2018 г. 

E-mail: Presiyan Rashkov presiyandankov@gmail.com 

 

Уважаеми госпожи и господа, 

Във връзка с процедура № BG06RDNP001- 6.003 

„РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И 

ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО 

ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА 

НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 г. 

 

 

Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид т. 

10 от раздел 24.1 „Списък с общи документи“ от Условията 

за кандидатстване, където е предоставена възможност в 

случаите, когато обекта на инвестицията е върху земя и/или 

друг вид недвижими имоти, собственост на физическото 

лице, собственик на кандидата ЕТ, да се представя документ 

mailto:presiyandankov@gmail.com
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имам следния въпрос: 

 

Земята и сградите са собственост на физическо лице, 

като кандидат ще бъде ЕТ на същото физическо лице. 

Допустимо ли е да не се сключва договор за наем между 

физическото лице и ЕТ и допустимо ли е техническите 

инвестиционни проекти за СМР да бъдат с Възложител 

физическото лице? 

 

С Уважение, 

П. Рашков 

за собственост на името на собственика на кандидата – ЕТ. 

Същото е приложимо по отношение на техническите 

инвестиционни проекти за СМР, които могат да бъдат 

издадени на името на физическото лице, собственик на ЕТ. 

№ 126 

15.11.2018 г. 

E-mail: office@evroprogrami.com 

 

Здравейте, 

 

Във връзка с Ваш отговор на мой въпрос от 02.11.2018, 

публикуван под № 105 в списъка с ВЪПРОСИ и 

ОТГОВОРИ, бих искала да обърна внимание, че ДА - в 

чл. 20, ал. 3 от „Закона за статистиката“, е посочено, че 

задължение за предоставяне на данни за статистически 

изследвания имат и физическите лица, включително 

земеделските стопани за осъществяваната от тях 

стопанска дейност,  НО в чл. 51, ал. 1 от „Закона за  

 

 

 

Във връзка с Вашето запитване и в допълнение на отговора 

на въпрос № 105 от 02.11.2018 г. Ви обръщаме внимание, че 

за доказване съответствието с критерий № 2.1 „Кандидати, 

осъществявали дейност най-малко 3 години преди датата на 

кандидатстване“ не е предвидено представяне на други 

документи, освен посочените в т. 4, 5 и 7 от раздел 24.3. 

„Списък с документи, доказващи съответствие с критериите 

за подбор на проекти“ от Условията за кандидатстване. 

 



 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА 

ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ № BG06RDNP001-

6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И 

ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. 

„ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 2014-2020 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

 

182 
 

данъците върху доходите на физическите лица“, е 

уточнено, че годишен отчет за дейността подават 

физическите лица в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ. 

Земеделският производител НЕ отчита доходите си по 

чл. 29а от ЗДДФЛ , а съгласно чл. 29, ал. 1, т.1. от 

ЗДДФЛ. Взимайки предвид това обстоятелство, моля да 

преразгледате въпроса ми, който е както следва: 

 

Кандидатът по мярка 6.4.1. е създаден през 2018 г. 

едноличен търговец (ЕТ), чийто собственик е 

регистриран като земеделски производител (ЗП) от 4 

години. Земеделският производител отчита доходите си 

съгласно чл. 29, ал. 1, т.1. от ЗДДФЛ и няма задължение 

да подава Годишен отчет за дейността си към НСИ. 

Поради тази причина не може  да предостави „Отчет за 

приходите и разходите“, „Справка за предприятието“, 

„Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и 

други разходи за труд“ или „Справка заети лица“ за нито 

една от последните 3 години. И докато в Условията за 

кандидатстване е посочено, че вместо ОПР, ЗП може да 

предостави Заверено копие от ТД на НАП на годишна 

данъчна декларация за доказване на приходите от 

дейността си, то не е посочено с какви документи ЗП ще 
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докаже, че през последните 3 години е извършвал 

дейността си изцяло на територията на селска община, 

както и средносписъчния брой на персонала, в неговия 

случай 1 човек.  

1. Моля да посочите с какви документи, освен 

годишна данъчна декларация, ще се доказва 

съответствие с критерий 2.1. в описания по-горе случай 

и по-конкретно: 

- как ще се доказва (с какви документи), че през 

последните 3 години ЗП е извършвал дейността си 

изцяло на територията на селска община; 

- как ще се доказва (с какви документи), 

средносписъчният брой на персонала на ЗП. 

 

С уважение, 

Павлина Ветрилова 

Консултант "Европейски програми" 

№ 127 

16.11.2018 г. 

E-mail: Ekaterina Slavova ekaterina.slavova@gmail.com 

 

Здравейте,  

Кандидат съм по процедура BG06RDNP001-6.003 с КиД 

Q 86.23 Дейност на лекари по дентална медицина и 

кандидатствам за медицинско оборудване. Въпросът ми 

 

 

 

Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид, че 

изискването по т. 13 от раздел 24.1 „Списък с общи 

документи“ следва да е изпълнено към датата на 

mailto:ekaterina.slavova@gmail.com
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е относно изискването по т.13 от раздел 24.1. Списък с 

общи документи от Условия за кандидатстване. 

Помещението/кабинетът, в който упражнявам дейност 

се помещава в Поликлиника, която е собственост на 

Общината и договорите за наем на помещенията са 

едногодишни. За целите на кандидатсването по мярката 

съм подала заявление за сключване на многогодишен 

договор за наем, което подлежи на 

гласуване/съгласуване с Общинският съвет, и въпреки 

положителното решение, договорът не може да бъде 

сключен преди 07.12.2018г. -  срока за кандидатстване.  

Ако представя вх. номер от общината/ общинският съвет 

за внесеното искане, ще бъде ли уважено като документ? 

А самият договор ще предоставя веднага след 

подписването.  

Благодаря,  

д-р Славова 

кандидатстване с проектното предложение, като не е 

предвидено представяне на входящ номер. 

№ 128 

16.11.2018 г. 

E-mail: yordan_penchev@mail.bg 

Здравейте, 

 

Имам въпрос свързан с кандидатстването по подмярка 

6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски 

дейности“ от ПРСР 2014-2020 г. При невъзможност на 

 

Във връзка с Вашето запитване, моля да се запознаете с 

отговора на въпрос № 73 от 11.10.2018 г. 

mailto:yordan_penchev@mail.bg
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управителя на фирмата да подаде заявление за издаване 

на УРН номер (както и при невъзможност да 

упълномощи друго лице) преди входирането на 

проектното предложение в ИСУН, възможно ли е този 

номер да се предостави на по-късен етап? 

№ 129 

16.11.2018 г. 

E-mail: Veselin Tsvetkov veselin_vip@abv.bg 

 

Здравейте, 

 Във връзка с ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР No 

BG06RDNP0016.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ 

ПРСР 20142020 Г, 

имам следните въпроси: 

Услугите по техническа поддръжка и ремонт на 

автомобили с код на икономическата дейност 45.20 

съгласно КИД 2008, по своя характер представляват 

сложно-съставни продукти, които съдържат в състава си 

стоки – резервни части и услуги във вид на вложен труд 

по диагностиката, ремонта и подмяната на съответните 

резервни части. В този случай:  

1.                  изграждането на складови помещения за 

 

 

Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид, че 

разяснения се дават по отношение на условията за 

кандидатстване и изпълнение по процедурата и не съдържат 

становище относно качеството на проектното предложение. 

Също така дейности, свързани с търговия с резервни части 

не попада в обхвата на код 45.20 „Техническо обслужване и 

ремонт на автомобили“ по КИД-2008.  

mailto:veselin_vip@abv.bg
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поддържане на наличности от резервни части и 

оборудване на търговска площ (магазин) за запознаване 

на клиентите с различните алтернативни резервни части 

и принадлежности, които ще се монтират, подменят и 

пр. при осъществяване на услугите по ремонта и 

техническото поддържане на автомобили следва ли да се 

третира като част от тази дейност и поради това да се 

признават извършените за тях инвестиционни разходи 

като такива, които изцяло се подпомагат по 

ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР No BG06RDNP0016.003 

„РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ ВСИЧКИ СЕКТОРИ И 

ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ПО 

ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В ПОДКРЕПА НА 

НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРСР 20142020 Г.? 

2.                  приходите от начисления марж между 

покупна и продажна цена на вложените резервни части, 

които нерядко са значителна част от приходите на 

фирмите заети в сектора „Техническо обслужване и 

ремонт на автомобили” следва ли да участват в Таблица 

2 „Произиводствена и търговска програма на 

предприятието” като част от бизнес плана, с които 

фирмата ще прогнозира бъдещите нетни парични потоци 

и ще участва в ПРОЦЕДУРАТА ЧРЕЗ ПОДБОР No 
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BG06RDNP0016.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ 

ПРСР 20142020 Г.? 

Очаквам Вашия отговор.  

Поздрави,  

            Veselin Tsvetkov, PhD   

№ 130 

16.11.2018 г. 

E-mail: Nortan EOOD nortan42@gmail.com 

 

Здравейте,  

Във връзка с Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-

6.003 – „Развитие на услуги във всички сектори и други 

неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции 

в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-

2020 г., моля за разяснение на следния въпрос: 

1. Каква е мерната единица (м2;м3; м‘, kWp), на 

база на която ще се определя стойността на допустимите 

разходи за реф. № 5.3 „Мрежови фотоволтаични 

(соларни) системи с инсталирана мощност над 15 kWp“ 

от Приложение № 7 „СПИСЪК С НАИМЕНОВАНИЯТА 

НА АКТИВИТЕ, ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ЗА 

КОИТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ РЕФЕРЕНТНИ РАЗХОДИ“ 

 

 

Мерната единица, на база на която се определя стойността 

на допустимите разходи за реф. № 5.3 „Мрежови 

фотоволтаични (соларни) системи с инсталирана мощност 

над 15 kWp“ е посочена в колона "Г" от Приложение № 7 

„Списък с наименованията на активите, дейностите и 

услугите, за които са определени референтни разходи“ към 

Условията за кандидатстване - kWp. 

mailto:nortan42@gmail.com
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към условията за кандидатстване. 

№ 131 

16.11.2018 г. 

E-mail: Emil Naydenov 963emo@gmail.com 

 

Здравейте,  

Въпрос по ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР № 

BG06RDNP001-6.003 „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ВЪВ 

ВСИЧКИ СЕКТОРИ И ДРУГИ НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ“ ПО ПОДМЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ 

ПРСР 2014-2020 Г 

1.       Допустима дейност ли е израждането на зала за 

фитнес и закупуване на фитнес оборудване. Раздел 93 

Код 93.1 „Дейности в областта на спорта“  

2.       Допустима дейност ли е изграждането на център за 

йога и ароматерапия. Раздел 88 Социална работа без 

настаняване. 

3.       Допустима дейност ли е закупуване на хардуер за 

израждане на  дата център за видеонаблюдение и 

предоставяне на облачна услуга за съхраняване на 

файлове от видеонаблюдение. Раздел 62 Дейности в 

областта на информационните технологии или Раздел 63 

Информационни услуги 

 

 

 

 

Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид, че 

допустимите дейности по процедурата са описани в раздел 

13.1 „Допустими дейности“ и съответно Приложение № 18 

от Условията за кандидатстване.  

Дейности, които попадат в описаните от Вас раздели - 

Раздел 93, код 93.1 „Дейности в областта на спорта“, 88 

„Социална работа без настаняване“, 62 „Дейности в 

областта на информационните технологии“ и 63 

„Информационни услуги“ са допустими за подпомагане, 

съгласно Приложение № 18 от Условията за 

кандидатстване. 

От представената от Вас информация не може еднозначно 

да се определи съответствието на посочените дейности със 

съответния раздел по КИД-2008. Моля да имате предвид 

подробното описание на допустимите дейности в разделите 

от КИД-2008.  

mailto:963emo@gmail.com
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Поздрави: Емил Найденов 

№ 132 

16.11.2018 г. 

E-mail: Maria Marinova vb_ch@abv.bg 

 

Здравейте,  

 

във връзка с кандидатстване по Процедура чрез подбор 

№ BG06RDNP001-6.003 – „Развитие на услуги във 

всички сектори и други неземеделски дейности“ по 

подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020 г., имам 

следнитe въпроси : 

 

1. Кандидат фирма регистрирана по ЗДДС и/или 

нерегистрирана по ЗДДС, която към датата на 

кандидатстване извършва дейност с КИД различен от 

този, за който ще кандидатства, а именно - КИД Q 87.30 

и следвайки определението на чл.40 и чл.70 от ЗДДС, 

как би следвало да заяви инвестиционните си разходи в 

Таблица за допустими инвестиции към проектното 

предложение - с ДДС или без ДДС? 

 

2.Кандидат фирма регистрирана по ЗДДС и/или 

нерегистрирана по ЗДДС, която към датата на 

 

 

 

 

Във връзка с Вашето запитване следва да имате предвид, че 

за всички допустими разходи по процедурата подлежат на 

възстановяване разходите за ДДС, които не са възстановими 

в съответствие с националното законодателство в областта 

на ДДС, независимо от дейността, за която кандидатствате. 

Също така Ви обръщаме внимание, че целта на 

разясненията по чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ е да се 

предоставят пояснения по условията за кандидатстване, а не 

юридически консултации по конкретни казуси за отделните 

кандидати. 

mailto:vb_ch@abv.bg
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кандидатстване извършва дейност с КИД Q 87.30 и ще 

извършва инвестиция в същия сектор с код по КИД Q 

87.30 и следвайки определението на чл.40 и чл,70 от 

ЗДДС, как би следвало да заяви  инвестиционните си 

разходи в Таблица за допустими инвестиции към 

проектното предложение - с ДДС или без ДДС? 

№ 133 

16.11.2018 г. 

E-mail: medika_73@mail.bg  

 

Здравейте, 

Във връзка с въпрос № 116 09.11.2018 г.: 

 

„Аз съм лекар по дентална медицина и искам да закупя 

дентален рентген, който да използвам само и единствено 

за диагностика и лечение на личните ми пациенти. 

Допустимо ли е? 

Вашият отговор е: 

В случай, че описаният от Вас дентален рентген се 

използва за дейности в обхвата на кодовете по КИД-

2008, описани в Приложение № 18, то същият е 

допустим за подпомагане. 

Рентгенът ще се използва изцяло за диагностика и 

лечение по дейност с КИД 86.23 „Дейност на лекари по 

дентална медицина“, за която се дава приоритет по 

 

 

Във връзка с Вашето запитване и в допълнение на отговора 

на въпрос № 116 от 09.11.2018 г. Ви информираме, че 

закупуване на дентален рентген, който ще се използва за 

диагностика и лечение на пациентите и разходът попада в 

дейност с код по КИД 86.23 „Дейност на лекари по дентална 

медицина“ е допустима за подпомагане по процедурата. 

Точки по критерий № 9.1 се присъждат при проекти с 

ангажимент, насочен изцяло в описаните кодове по КИД, 

включително 86.23 „Дейност на лекари по дентална 

медицина“. 

mailto:medika_73@mail.bg
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критерии за оценка № 9.1. 

Ще получа ли точки по критерий за оценка № 9.1, ако 

закупя дентален рентген? 

 

Моля да ми отговорите с да или не. 

№ 134 

16.11.2018 г. 

E-mail: nikolay juliqnov juliqnov.finans.konsult@gmail.com 

 

Здравейте, имам следните въпроси по процедура чрез 

подбор No BG06RDNP001-6.003 

1. В случай, че кандидатства ЕТ, за което се признават 

обстоятелствата на физическото лице, но същото все 

още не се е пререгистрирало за текущата стопанска 

година, предвид, че законовия срок за това е края на 

февруари, то следва ли, че кандидата е недопустим, след 

като има условие собственикът на ЕТ да е регистриран 

ЗП към момента на кандидатстване? 

2. Отговори на въпрос № 48 и 65 си противоречат. Не 

става ясно при описаните случаи кандидатите ще 

получат или не точки по критерий 6.1, след като не са 

имали дейност за 2017та и не могат да представят отчета 

за заетите лица? 

3. Ще получи ли точки проектно предложение, в което 

за някоя от трите години - 2015, 2016 и 2017 - та не е 

 

 

 

1. Кандидатите ЕТ, чийто собственик е земеделски 

стопанин, следва да отговарят на условието в т. 4 от раздел 

11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“, като тези 

условия следва да са изпълнени към датата на 

кандидатстване с проектното предложение. 

 

2. Цитираните от Вас отговори на въпроси № 48 и 65 касаят 

процедура № BG06RDNP001-6.004.   

В случай, че кандидатът заявява точки по критерий за 

оценка № 6.1  „Проекти, създаващи нови работни места“ и 

не може да представи документ по т. 6 от раздел 24.3 

„Списък с документи, доказващи съответствие с критериите 

за подбор на проекти“, той следва да представи заверена от 

НСИ декларация за неактивност за 2017 г. 

В допълнение Ви информираме, че оценителната комисия 

mailto:juliqnov.finans.konsult@gmail.com
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имал дейност, но средноаритметичната печалба за трите 

години изпълнява условието на някоя от подточките на 

критерии 2.2? 

4. При кандидастване по процедурата за занаяти, ако 

демонстрационната зала не е включена в разходите, за 

които се кандидатства, а в тези, за които не се 

кандидатства, но са част от цялостния проект, следва ли 

да се получат точки по критерии 2.2? 

може да извърши служебна проверка във връзка с 

представените обстоятелства. 

3. Точки по критерий № 2.2 „Кандидати с потенциал за 

изпълнение на проекта“ се присъждат на кандидати, които 

са осъществявали дейност от най-малко три завършени 

финансови години преди датата на кандидатстване. В 

случай, че това условие не е изпълнено, кандидатът не 

следва да получи точки по този критерий. 

4. Във връзка с поставения въпрос, който касае процедура 

№ BG06RDNP001-6.002 „Инвестиции, насочени към 

развитие на занаяти“ следва да имате предвид, че точки по 

критерий № 2.2 „Проекти, включващи демонстрационни 

дейности“ се присъждат на проекти, които предвиждат 

инвестиция за изграждане и/или оборудване на обособено 

помещение или част от него за демонстрация на 

занаятчийската дейност, като тази инвестиция е включена в 

разходите, за които се кандидатства съгласно определението 

за проект в т. 7.24 от раздел 27 „Допълнителна информация“ 

към условията за кандидатстване. 

 


