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Постъпили въпроси от кандидати и разяснения по тях по процедура № BG06RDNP001-19.422 - МИГ Костинброд-Своге - Подмярка 

6.4.1. „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.  

 

 

№ Дата на 

получаване 

Въпрос/Данни на подателя / име и/или ел.поща/ Отговори и/или разяснения от МИГ 

1.  28.05.2020 

 

1.В УК е посочено, че: 

Финансовата помощ е в размер на: 

"2) 75% от общите допустими разходи за кандидати 

земеделски стопани със стандартен производствен обем 

на стопанството над 5 001 евро; 

3) 85% от общите допустими разходи за кандидати 

земеделски стопани, със стандартен производствен 

обем на стопанството от 5 001 до 8 000 евро." 

  

От така разписания текст НЕ СТАВА ЯСНО какъв е 

интензитетът на финансовата помощ за кандидати 

земеделски стопани, със стандартен производствен 

обем на стопанството от 2 001 до 5 000 евро. Също не е 

ясно какъв в крайна сметка е интензитетът на помощта 

за кандидати земеделски стопани, със стандартен 

производствен обем на стопанството от 5 001 до 8 000 

евро - 75% или 85%. Вероятно е допусната техническа 

грешка , която трябва да се поправи и вместо "75% от 

Отговор 1:  

Избраният интензитет на финансовата помощ по 

мерките, включени в Стратегията за ВОМР на МИГ 

„Костинброд - Своге” е определен и приет от 

Общото събрание на Сдружението. По време на 

проучванията и консултирането на Стратегията за 

ВОМР със заинтересованите страни -  земеделски 

производители и представители на местния бизнес, 

стана ясно, че 90% от земеделски стопанства на 

територията на МИГ „Костинброд - Своге“ попадат 

под дефиницията за малко стопанство, приета от 

ПРСР през периода 2014-2020 г., а именно: „Малки 

стопанства са тези, които имат икономически 

размер, измерен в стандартен производствен обем 

от 2 000 до 7 999 евро, размер на използваната 

земеделска площ – 10 ха и са с регистрация като 

земеделски производител“. По данни на 

официалната статистика и Агростатистиката на 
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общите допустими разходи за кандидати земеделски 

стопани със стандартен производствен обем на 

стопанството над 5 001 евро", да стане „75% от общите 

допустими разходи за кандидати земеделски стопани 

със стандартен производствен обем на 

стопанството над 2 001 евро“ 

2. В УК е посочено, че "Максималният размер на 

безвъзмездната финансова помощ по проект не може да 

надхвърля 100 000 лв.". В същото време пише, че 

максималният размер на общите допустими разходи за 

един проект е 100 000 лв. за кандидати микро 

предприятия, физически лица и земеделски стопани със 

стандартен производствен обем на стопанството над 5 

001 евро. Нямаше да има проблем в тези текстове, в 

случай, че интензитетът на помощта е 100%.  При 

положение, че помощта, може да достигне до не повече 

от 85%, то в тези текстове трябва да се направи една от 

следните две промени: 

·        максималния размер на безвъзмездната финансова 

помощ по проект не може да надхвърля 85 000 лв. ИЛИ 

·        максималният размер на общите допустими 

Министерството на земеделието, храните и горите, 

такава е и средната площ на земеделските 

стопанства в общините Костинброд и Своге. 

Упражнява се предимно смесен тип производство, 

основан на семейния бизнес модел, без ясна визия 

за продажба на продукцията и липса на пазари. По-

голямата част от анкетираните лица имат СПО на 

стопанството под 8 000 евро и размер на 

обработваемата площ под 10 ха. Поради тази 

причина за мярка 6.4.1 от Стратегията за ВОМР, за 

минимален обем на стопанството на кандидатите е 

определена стойност от под 8 000 евро, измерена в 

СПО, съгласно определянията на ПРСР по 

Тематичната подпрограма за развитие на малки 

стопанства – минимум 2 000 евро СПО за 

кандидати по мярка 6.4.1 от Стратегията за ВОМР, 

като се дава предимство на малките стопанства с 

потенциал за развитие чрез критериите за оценка на 

проектите и по-голям интензитет на финансовата 

помощ. Подходът, насочен към стимулиране на 

малки стопанства, но с необходимия капацитет и 

потенциал за изпълнение на проекти, е приет от 

заинтересованите страни. 
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разходи за един проект е 100 000 лв. за кандидати 

микро предприятия, физически лица и земеделски 

стопани със стандартен производствен обем на 

стопанството над 5 001 евро е 117 647 лв. (при 

интензитет 85%) или 133 333,33 (при интензитет 75%) 

3.   В точка 22. Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения от УК, под номер 9 е заложен 

критерий „Оценка на бизнес плана“, като четем 

разписани следните подкритерии 

∙       устойчивост: от 0  до 5 т. 

∙       рентабилност: от 0  до 5 т. 

∙       качество на проектното предложение: от 0  до 5 т. 

За да се избегне всякакъв субективизъм при оценката, 

следва да се даде ясно определение на използваните 

термини: „устойчивост“, „Рентабилност“, „качество на 

проектното предложение“. 

Също така, за всеки един от трите подкритерия, следва 

ясно да се регламентира при какви условия, проектът 

ще получи 0, 1, 2, 3, 4 или 5 точки. 

Отговор 2: 

Според Допълнителните разпоредби на Наредба № 

22 от 2015 г. за прилагане подмярка 19.2 

„Прилагане на операции в рамките на стратегии за 

Водено от общностите местно развитие” от мярка 

19 Водено от общностите местно развитие на 

Програмата за развитие на селските райони за 

периода 2014-2020 г.:  

 "Интензитет на помощта" е съотношението на 

публичното финансиране спрямо допустимите 

разходи по проекта, изразено в процент. 

 "Финансова помощ" е безвъзмездна финансова 

помощ по смисъла на Закона за управление на 

средствата от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

Според Допълнителните разпоредби на 

Постановление № 189 от 28 юли 2016 г. за 

определяне на национални правила за допустимост 

на разходите по програмите, съфинансирани от 

Европейските структурни и инвестиционни 
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Ако посоченото не се направи, то критерий 9 „Оценка 

на бизнес плана“ трябва да отпадне. 

 

 

4. В точка 22. Критерии и методика за оценка на 

проектните предложения от УК, по критерий номер 

4 като алтернативен документ, доказващ опит на 

собственика/представляващия кандидата, да се посочи 

трудова книжка, с който документ също се 

удостоверява професионален опит. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фондове, за програмен период 2014 - 2020 г.:  

 "Непреки разходи" са разходите, които са 

свързани с изпълнението на дейности, 

предвидени в проекта, които не допринасят 

пряко за постигането на неговите цели и 

резултати, но са необходими за неговото 

цялостно администриране, управление, оценка и 

добро финансово изпълнение. 

 "Преки разходи" са разходите, свързани с 

изпълнението на дейностите по съответния 

проект, които са пряко насочени към 

постигането на неговите цели и резултати.  

В мярка 6.4.1. са включени производствени обеми и 

размер на интензитета на финансовата помощ, 

отговарящ на интензитета на подпомагане на 

подмярка 6.4.2 Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности по Тематичната 

подпрограма за развитие на малки стопанства, а 

именно: финансовата помощ е в размер до 85% от 

общия размер на допустимите за финансово 

подпомагане разходи и икономически размер, 
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измерен в стандартен производствен обем от 2 000 

до 7 999 евро. 

Според Условията за кандидатстване максималният 

размер на безвъзмездната финансова помощ по 

проект не може да надхвърля 100 000 лв.  

За да бъдат допустими разходите включени в 

проектните предложения, трябва да отговарят на 

условията за допустимост, описани в т. 14.2. Общи 

условия за допустимост на разходите от Условията 

за кандидатстване. 

Финансовата помощ за одобрени проекти за 

кандидати земеделски стопани със стандартен 

производствен обем на стопанството от 2 001 до 5 

000 евро е в размер на 75% от общите допустими 

разходи, но не повече от 70 000 лв., и се 

предоставя при спазване на правилата на Регламент 

(ЕС) № 1407/2013.  

Финансовата помощ за одобрени проекти за 

кандидати земеделски стопани със стандартен 

производствен обем на стопанството над 5 001 евро 

(от 5 001 до 8 000 евро) е в размер на 85% от 
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общите допустими разходи, но не повече от 100 

000 лв., и се предоставя при спазване на правилата 

на Регламент (ЕС) № 1407/2013.  

Финансовата помощ за одобрени проекти за 

кандидати микро предприятия и физически лица е в 

размер на 75% от общите допустими разходи, но 

не повече от 100 000 лв., и се предоставя при 

спазване на правилата на Регламент (ЕС) № 

1407/2013.  

Финансовата помощ за одобрени проекти за 

обновяване или изграждане на места за настаняване 

с до 20 помещения за настаняване е в размер до 50 

000 лв. с включен ДДС от общите допустими 

разходи и се предоставя при спазване на правилата 

на Регламент (ЕС) № 1407/2013.  

Пример: При кандидат микро предпиятие с обща 

стойност на допустимите разходи 133 330.00 лева, 

размерът на безвъзмездната помощ ще бъде до 

75% или 99 997.50 лева, а остатъка от 33 332.50 

ще бъде съфинансиране от страна на кандидата. 
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Отговор 3: 

Съгласно Приложение № 29 „Работен лист за 

оценка на бизнес плана“, Документи за информация 

към насоките за кандидатстване, изчислените 

показатели на база разчети в бизнес плана, ще 

бъдат оценяване както следва:  

Проектът се счита за устойчив и получава 5 точки, 

когато нетната настояща стойност на проекта е по-

голяма от нула (NPV>0) и нетната настояща 

стойност на проекта и другите дейности на 

кандидата е по-голяма от нула (NPVe>0) и 

вътрешната норма на възвръщаемост на проекта е 

по-голяма от 6% (IRR>6%) и вътрешната норма на 

възвръщаемост на проекта и на другите дейности на 

кандидата е по-голяма от 6% (IRRe>6%). Ако едно 

или повече от условията не са изпълненени, то 

кандидата получава 0 точки. 

Проектът се счита за рентабилен и получава  точки, 

когато индексът на рентабилност на проекта е по-

голям от 1 (PI>1) и индексът на рентабилност на 

проекта и на другите дейности на кандидата е по-

голям от 1 (PIe>1) и срокът на откупуване на 
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инвестицията (PBP) е: 

1. За проекти с бизнес план за 5 години: 

- 5 точки, когато PBP≤3; 

- 3 точки, когато 3<PBP≤4; 

- 1 точка, когато 4<PBP≤5;  

- 0 точки, когато PBP>5 : 

 2. За проекти с бизнес план за 10 години: 

- 5 точки, когато PBP≤6;  

- 4 точки, когато 6<PBP≤7;    

- 3 точки, когато 7<PBP≤8; 

- 2 точки, когато 8<PBP≤9; 

- 1 точка, когато 9<PBP≤10; 

- 0 точки, когато PBP>10. 

Когато кандидатът е получил 0 точки по 

критериите за устойчивост и рентабилност, то той 

получава 0 точки по критерия за качество на 

проектното предложение.                                                                                             

Когато кандидатът е получил повече от 0 точки по 
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критериите за устойчивост и рентабилност, то 

качеството на проектното предложение се оценява 

по следния начин: Кандидатът получава от 0 до 5 

точки, когато в проектното  предложение е 

обоснована, необходимостта от инвестицията за 

подобряване на цялостната дейност на 

земеделското стопанство/предприятието на 

кандидата, доказва подобряване на цялостната 

дейност на кандидата, устойчивост, рентабилност и  

икономическата жизнеспособност на проекта, и 

води до постигане на целите на мярката. Има 

съответствие  на капацитета на подпомаганите 

активи и дейности с прогнозния размер на 

произведена от кандидата продукция или услуга. 

Моля, да имате предвид, че кандидатите носят 

отговорност за точността и достоверността на 

декларираните данни и информация.  

 

Отговор 4: 

Съгласно т.24 „Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване“ от Условията за 

кандидатстване, Раздел II „Специфични 
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документи“, Подраздел Д) Специфични документи, 

доказващи съответствието с критериите за подбор“, 

точка 2, подточка 2.5 е посочено „Копие от 

трудова/осигурителна книжка, от която да е видно 

най-малко 1 година трудов/осигурителен стаж по 

професията в съответния сектор“. 

2.  27.07.2020 

г. 

Здравейте ,  

Във връзка с кандидатстване по 

процедура BG06RDNP001-19.422 - МИГ Костинбод-

Своге BG06RDNP001-19.422 Подмярка 6.4.1 

"Инвестиционна подкрепа за неземеделски 

дейности", моля  за следното разяснение :  

1. В условията за изпълнение е упоменато, в 

раздел  РАЗДЕЛ I. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ОДОБРЕНИЯ ПРОЕКТ И МОНИТОРИНГОВ 

ПЕРИОД т. 3  Бенефициентите се задължават да 

спазват всички критерии за допустимост, ангажименти 

и други задължения, произтичащи от предоставеното 

подпомагане, до изтичане на мониторинговия период, 

определен в административния договор.  

Бихте ли разяснили следното :  

1. Ако към момента на кандидатстване фирмата е била 

микро предприятие и това е един от критериите за 

Отговор 1: Заложените изисквания в Раздел I. Срок 

за изпълнение на одобрения проект и мониторингов 

период, т.4 „Бенефициентите се задължават да 

спазват всички критерии за допустимост, 

ангажименти и други задължения, произтичащи от 

предоставеното подпомагане, до изтичане на 

мониторинговия период, определен в 

административния договор.“ са определени като 

минимални, т.е. могат да бъдат променени с по-

високи от тях изисквания, какъвто е и вашият 

случай, а именно преминаване на предприятието от 

микро в малко. 

 

Отговор 2: Съгласно чл.6, ал.4 от 

Административния договор към документите за 



 

зз 
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допустимост  , а по време на мониторинговия период е 

станало малко предприятие това  ще доведели до 

неизпълнение на договора и връщане на субсидията .  

2. Бихте ли написали какъв е периода на мониторинг.  

Мария Филчева  

 

информация към Условията за изпълнение 

„БЕНЕФИЦИЕНТЪТ е длъжен да спазва всички, 

посочени в този договор и приложения № 2, № 3 

(когато е приложимо) и № 4 към него и в приложим 

нормативен акт критерии за допустимост и подбор, 

ангажименти и други  задължения, за период 

……………….(посочва се един от двата периода: 

три години от датата на получаване на 

окончателното плащане – когато бенефициентът 

е микро-, малко или средно предприятие или пет 

години от датата на окончателното плащане – 

когато бенефициентът е голямо предприятие или 

община).“ 

С оглед допустимостта на кандидатите по 

настоящата процедура, мониторинговият период е 3 

(три) години от датата на получаване на 

окончателното плащане. 

 

 

     


