РЕЗЮМЕ
Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-4.008
„Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“ по
подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ на ПРСР 2014-2020

Кой може да кандидатства
Допустими кандидати по процедурата са:
1. земеделски стопани;
2. групи или организации на производители.
Кандидатите- земеделски стопани трябва към датата на кандидатстване:
➢ да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските стопани;
➢ да имат минимален стандартен производствен обем на земеделското стопанство не помалко от левовата равностойност на 8 000 евро СПО (изчислен по таблица съгласно Приложение
№1 от комплекта документи за кандидатстване);
➢ да са собственици или ползватели на действащи животновъдни обекти, регистрирани по
реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД);
ВАЖНО:
❖ Доказване на минималният СПО с намерения за засаждане/засяване през текущата стопанска
година не е допустимо.
❖ Минималният СПО на стопанството за кандидати, чиито животновъдни стопанства са
засегнати от усложнена епизоотична обстановка, може да се докаже чрез представяне на
протокол на БАБХ за унищожаване/убиване на животните, като се вземат предвид броя на
животните, които не са възстановени в животновъдния обект към датата на подаване на
проектното предложение. Условието се счита за изпълнено, ако отглежданите животни са
унищожени/убити не по-рано от 1 януари 2019 година. В тези случаи, кандидатите поемат
ангажимент да възстановят унищожените/убитите животни в животновъдния обект, като
посочват краен срок, в рамките на който ще се извърши възстановяването.
❖ При кандидатстване за колективна инвестиция, условията за допустимост на
кандидатите трябва да са изпълнени от всички членове на групата или организацията на
производители. За признати групи и организации на производители на земеделски продукти
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условието да са собственици или ползватели на действащи животновъдни обекти, регистрирани
по реда на чл. 137 от ЗВД се счита за изпълнено, когато над 50 % от членовете са собственици
или ползватели на животновъдни обекти, регистрирани по чл. 137 от ЗВД, с които участват в
съответната група или организация.

Какви са допустимите за финансиране дейности
Подпомагането по процедурата има за цел да спомогне за подобряване на цялостната дейност на
земеделските стопанства в сектор „животновъдство“ чрез:
✓ внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени
материални и/или нематериални активи; или
✓ насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски
продукти; или
✓ опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и
отпадъци; или
✓ подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните,
екологичните и други условия на производство; или
✓ подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или
✓ осигуряване на възможностите за производство на биологични селскостопански продукти.
ВАЖНО:
❖ Подпомагат се проектни предложения, включващи дейности, които са насочени към
подобряване на производствения процес в действащи животновъдни обекти, регистрирани
по реда на чл. 137 от ЗВД и/или изграждане на нови животновъдни обекти.
❖ Инвестициите по проекта трябва да отговарят на разпоредбите на Закона за опазване на
околната среда (ЗООС), Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) или/и Закона за
водите (ЗВ).
Действащ животновъден обект е животновъден обект, регистриран по реда на чл. 137 от
ЗВД, в който към датата на подаване на проектното предложение се отглеждат
селскостопански животни.

За какво може да се кандидатства
Допустими за подпомагане са разходи за:
✓ строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост (СМР), използвана за
земеделското производство, вкл. такава, използвана за опазване компонентите на околната
среда;
✓ закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини,
съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес,
вкл. за опазване компонентите на околната среда;
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✓ закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване,
необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на
пчели-майки, вкл. чрез финансов лизинг;
✓ закупуване на земя, необходима за изпълнение на проектното предложение във връзка с
изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи,
предназначени за земеделските производствени дейности, намираща се на територията на
селски район;
✓ закупуване на земя, сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за
изпълнение на проектното предложение, предназначени за земеделските производствени
дейности на територията на селски район;
✓ закупуване, вкл. чрез финансов лизинг, на земеделска техника и специализирани земеделски
транспортни средства, като например: цистерни за събиране на мляко, хладилно оборудване за
транспортиране на продукция, оборудване за транспортиране на живи животни и птици и др.;
✓ достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на
системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри
производствени практики, подготовка за сертификация;
✓ закупуване на софтуер, вкл. чрез финансов лизинг;
✓ ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси,
необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
✓ свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси,
хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа
устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както
в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време
на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите
разходи по проекта.
ВАЖНО:
❖ Закупуването на земеделска техника е допустимо за обработка на земеделски площи,
предназначени за производство на селскостопански култури за изхранване на животните,
отглеждани от кандидата и включени в проектното предложение и/или за извършване на
дейности в животновъдния обект, свързани с отглеждане на животните и подобряване на
селскостопанския производствен процес.
❖ Техническите характеристики и капацитетът на земеделската техника, за която се
предоставя финансова помощ, трябва да съответстват на броя и вида на животните, отглеждани
в животновъдния обект и площта на обработваната от кандидата или членовете на
групата/организацията на производители земя, с вида на отглежданите култури и нуждите на
животновъдния обект.
❖ Капацитетът на съоръжения и сгради за съхранение на селскостопанска продукция, за които
се предоставя финансова помощ, трябва да съответства на прогнозния размер на произведената
от кандидата или членовете на групата/организацията на производители собствена продукция.
❖ Разходите за СМР са допустими за подпомагане, ако са извършени след посещение на място от
оценителната комиясия. В срок до 1 месец от приключване на приема на проектните
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предложения оценителната комисия задължително извършва посещение на място за проекти,
включващи СМР.
❖ за СМР и оборудване на непроизводствени помещения (административно-битови сгради,
заседателни зали съблекални, кухни, подпокривни пространства, помещения за почивка и др.) и
за вертикална планировка, за които се предоставя финансова помощ не могат да превишават
20 % от разходите за производствени помещения, оборудването и съоръженията към тях ведно
с разходите за земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства.

Какъв е бюджетът на процедурата
58 674 000 лева е общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП).

Какви са финансовите условия за подпомагане
✓ 29 337 лева е минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение.
✓ 977 900 лева е максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение,
представено от един кандидат.
✓ 488 950 лева е максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска
техника и специализирани земеделски транспортни средства по настоящата процедура.
ВАЖНО:
❖ 1 955 800 лева е максималният размер на общите допустими разходи за един кандидат по
подмярката за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020;
❖ 977 900 лева е максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска
техника за един кандидат за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020.

Имам ли право на авансови и/или междинни плащания по проекта
БФП по проект може да бъде изплащана авансово, междинно и окончателно.
Авансово плащане:
- допустимо е не повече от 1 път за периода на изпълнение на проекта;
- максималният размер на авансовото плащане е в размер до 50 % от стойността на одобрената
БФП по проекта, а минималният е в размер, надвишаващ 10 % от стойността на одобрената БФП;
- извършва при условие, че е заявено от ползвателя и е предвидено в административния договор;
- искане за авансово плащане може да бъде подадено не по-късно от 6 месеца преди крайната дата
за изпълнение на одобрения проект по сключения административен договор.
Междинно плащане:
- извършва се при условие, че е заявено от кандидата/ползвателя и е предвидено в договора за
предоставяне на БФП;
- допустимо е не повече от 2 пъти за периода на изпълнение на проекта;
- допустимо е за одобрена обособена част от инвестицията;
- може да бъде заявено не по-късно от 4 месеца преди изтичане на крайния срок за извършване на
одобрения проект по административния договор.
БФП се изплаща след извършване на цялата инвестиция чрез окончателно плащане.
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Какъв е % на субсидията
Финансовата помощ за одобрени проектни предложения е в размер на 50 % общия размер на
допустимите за финансово подпомагане разходи и се предоставя под формата на възстановяване на
действително направени и платени допустими разходи.

В какъв срок трябва да бъдат изпълнени проектите
Считано от датата на подписването на Административния договор за предоставяне на финансова
помощ одобреният проект се изпълнява в срок:
✓ до 24 месеца;
✓ до 36 месеца за проекти, включващи разходи за СМР, за които се изисква издаване на
разрешение за строеж.
Крайният срок за изпълнение на проектите е до 01 октомври 2023 г.

Какъв е начинът на подаване на проектите
Проектните предложения се подават от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за
кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи ЕДИНСТВЕНО чрез
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни
и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран
електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.
Кандидатът трябва да посочи електронен адрес, който да е асоцииран към профила му в ИСУН 2020
и не трябва да се променя в периода на кандидатстване и оценка.
Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се
осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на кандидата. За дата на получаване на
кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете
започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция
и уведомление от оценителната комисия в ИСУН 2020.
ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран
профила в ИСУН 2020.

Кой е крайният срок за подаване на проекти по подмярка 4.1
17:30 часа на 30 септември 2020 г.
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Кой и по какъв ред ще оценява проектите
Оценката и класирането на проектните предложения ще се извършват от Оценителна комисия,
назначена с акт на изпълнителния директор на ДФЗ.
Оценката на проектните предложения включва:
Етап 1: Предварителна оценка, ако размерът на заявената БФП на всички подадени проектни
предложения по процедурата надхвърля разполагаемия бюджет по процедурата;
Етап 2: Оценка на административното съответствие и допустимостта (АСД);
Етап 3: Техническа и финансова оценка (ТФО).
ВАЖНО: Оценителната комисия задължително извършва посещение на място за проекти,
включващи СМР в срок до 1 месец от приключване на приема на проектните предложения.
Когато размерът на заявената БФП на всички подадени проектни предложения надхвърля
разполагаемия бюджет на процедурата, ДФЗ-РА извършва предварителна оценка на проектните
предложения по критериите за оценка. Комисията на ДФЗ изготвя списък на всички проектни
предложения, в който се посочва полученият брой точки за всеки проект по всеки критерий. Общият
списък се публикува на интернет страницата на ДФЗ (www.dfz.bg). Кандидатите могат да подадат
възражение до ръководителя на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020 в 14-дневен срок
от публикуването на списъка. След разглеждане на всички постъпили възражения и въз основа на
извършената предварителна оценка ДФЗ изготвя и публикува на интернет страницата си списък на:
а) проектните предложения, за финансирането на които е необходим бюджет, който не надвишава
с повече от 30 % бюджета на процедурата, вкл. проектните предложения, получили еднакъв брой
точки; б) всички проектни предложения, извън посочените в буква „а“.
Оценката за АСД се извършва във основа на критериите съгласно Приложение № 12 към
Условията за кандидатстване. Само проектни предложения, преминали успешно оценка на АСД,
подлежат на по-нататъшно разглеждане и оценка.
След приключване на оценката на АСД, на интернет страницата на ДФЗ (www.dfz.bg) и в
ИСУН 2020 се публикува списък с проектните предложения, които не се допускат до ТФО с
посочени основания за това. За недопускането се съобщава на всеки от кандидатите от списъка по
реда на чл. 61, респективно чл. 18а /в сила от 10.10.2019 г./ от Административнопроцесуалния
кодекс. Кандидатите, чиито проектни предложения не са допуснати до ТФО, могат да подадат
възражения пред изпълнителния директор на ДФЗ-РА. Изпълнителният директор на ДФЗ – РА
издава мотивирано решение, с което отказва предоставянето на БФП по отношение на всеки от
кандидатите, включен в списъка на предложените за отхвърляне проектни предложения и
основанията за отхвърлянето им. Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за
финансиране, се поканват за сключване на Административен договор.
ВАЖНО: Уведомяването на отхвърлените и одобрените кандидати за сключване на
Административни договори за предоставяне на БФП се извършва чрез ИСУН 2020. ДФЗ - РА не
носи отговорност ако поради грешни и/или непълни данни за кореспонденция, предоставени от
самите кандидати, те не получават кореспонденцията с ДФЗ - РА.
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Къде мога да намеря подробна информация
Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение
и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса 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.

Към кого да се обърна за пояснения при кандидатстването
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията
за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения.
Допълнителни въпроси могат да се задават само на електронната поща: rdd@mzh.government.bg,
като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. Разясненията се дават
по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат становище относно качеството
на проектното предложение и са задължителни за всички кандидати. Разясненията се публикуват
на електронната страница на МЗХГ и в ИСУН 2020 в срок до 2 седмици преди изтичането на
срока за кандидатстване.

Какви са критериите за оценка на проектите по подмярка 4.1
№

Критерий за подбор

Минимално изискване

Приоритет № 1 „Подпомагане на животновъдни стопанства“
Проекти, представени от кандидати, чиито Икономическият размер на земеделското стопанство на
1.1 земеделски стопанства са с размер по- кандидата, измерен в СПО, към датата на подаване на
проектното предложение е под 38 000 евро
нисък от средния за страната
Проекти, представени от кандидати, чиито Икономическият размер на земеделското стопанство на
земеделски стопанства са с размер по- кандидата, измерен в СПО, към датата на подаване на
проектното предложение е над 38 001 евро
висок от средния за страната
Проекти, представени от кандидати, които
1.3 не са получавали подпомагане по подмярка
4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“
Приоритет № 2 „Подпомагане на биологично производство“
Всички животни в животновъдния обект/обекти на кандидата,
2.1. Проекти с инвестиции и дейности от
който/които е включен/са включени в проектното
2.1 стопанства за производство на биологични
предложение, е/са сертифициран/и за производство на
продукти
биологични селскостопански продукти
Приоритет № 3 „Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна заетост“
Проекти, при които изпълнението на
одобрените инвестиции и дейности води до По проекта се предвижда създаване на най-малко едно ново
3.1
осигуряване на допълнителна заетост в работно място
земеделските стопанства
Приоритет № 4 „Подпомагане на проекти, представени от млади земеделски стопани“
Проекти на земеделски стопани до 40
4.1
години включително
1.2
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Максимален
брой точки
35
25

15

10
10
10
2
2
5
5

Приоритет № 5 „Подпомагане на кандидати с проекти на територията на Северозападен район и/или
райони с природни и други ограничения“
Проекти с инвестиции и дейности, които
Области Видин, Враца, Монтана
се изпълняват на територията на
Област Ловеч
5.1
Северозападен район на страната
Област Плевен
Проекти с инвестиции и дейности, които се
изпълняват
на
територията
на
необлагодетелствани райони с природни и
други ограничения съгласно наредбата за
на
критериите
за
5.2 определяне
необлагодетелстваните
райони
и
териториалния им обхват (Приета с ПМС
№ 30 от 15.02.2008 г., обн., ДВ, бр. 20 от
26.02.2008 г.)
Приоритет № 6 „Подпомагане на проекти с интегриран подход“
1. Всички предвидени инвестиции в проектното предложение
ще се изпълняват в животновъден обект/и, разположен/и на
територията на населено място, в рамките на което е обявявано
огнище на заразна болест след 01.01.2014 година, за съответния
вид животни, с който се кандидатства по проектното
предложение
2. Всички предвидени инвестиции в проектното предложение
Проекти, които се реализират в райони в ще се изпълняват в животновъден обект/и, разположен/и на
6.1 по-голяма близост до зони, в които е територията на община, в рамките на която е обявявано огнище
на заразна болест след 01.01.2014 година, за съответния вид
възникнала епизоотична обстановка
животни, с който се кандидатства по проектното предложение
3. Всички предвидени инвестиции в проектното предложение
ще се изпълняват в животновъден обект, разположен/и на
територията на административна област, в рамките на която е
обявявано огнище на заразна болест след 01.01.2014 година, за
съответния вид животни, с който се кандидатства по
проектното предложение
Най-малко 50 % от допустимите инвестиционни разходи по
проекта са свързани с инвестиции за подобряване на
Проекти с инвестиции, свързани с мерки за биосигурността в рамките на животновъдния обект/и
6.2
Най-малко 25 % от допустимите инвестиционни разходи по
биосигурност в животновъдните обекти
проекта са свързани с инвестиции за подобряване на
биосигурността в рамките на животновъдния обект/и

6.3

Проекти, представени от
признати
групи/организации на производители от
министъра на земеделието, храните и
горите
Максимален брой точки

Подпомагат се проектни предложения, получили най-малко 15 т. по критериите за оценка.
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35

15

10

5

10

5

10

97

ВАЖНО:
❖ При наличие на проектни предложения, получили еднакъв брой точки по критериите за подбор
на проекти, за които е наличен частичен разполагаем бюджет, ще бъде предоставено
предимство за проектни предложения, по които е заявен по-малък размер разходи.
❖ Тежестта на критериите за подбор се преценява към датата на подаване на проектното
предложение, съобразно приложените към него документи и заявени данни.
❖ Бенефициентите се задължават да спазват всички критерии за допустимост, критерии за
оценка, ангажименти и други задължения, произтичащи от предоставеното подпомагане, до
изтичане на срок за мониторинг, определен, както следва:
- три години, считано от окончателното плащане по Административния договор– за
бенефициентите, чиито предприятия имат статут на микро-, малко или средно предприятие
(МСП) по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) или
- пет години, считано от датата на изплащане на окончателното плащане по административния
договор – за всички бенефициенти, които не са МСП.

Настоящото Резюме е съставено от Звеното за управление на Национална селска мрежа на 3 юли 2020 г. въз
основа на публикуван в www.mzh.government.bg и www.eumis2020.government.bg пълен пакет с документи по
Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.008 „Целеви прием за земеделски стопани в сектор Животновъдство“
по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на
Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
Кандидатите следва да се запознаят детайлно с всички изисквания към процедура BG06RDNP001-4.008 Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски
стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи" от Програма за развитие на селските райони за
периода 2014-2020 година , публикувани на 03.07.2020 г.
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