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РЕЗЮМЕ 

 

Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-5.002         

по подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на 

земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени 

от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични 

събития“ от ПРСР 2014-2020 г. 

 

 

Кой може да кандидатства  

Допустими кандидати по процедурата са: 

❖ частни земеделски стопани; 

 

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 по-

малко 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, в които се 

отглеждат свине, птици, овце и кози, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за 

ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) преди 1 януари 2018 г. и отговарят на 

ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти; 

➢ не са прекратявали извършването на селскостопанска дейност, свързана с отглеждането 

на животни, считано от 1 януари 2018 г. до момента на подаване на проектното 

предложение, с изключение на случаите когато дейността на кандидата е преустановена 

вследствие на настъпило обстоятелство, свързано с възникване на епизоотична 

обстановка, наложила унищожаване на отглежданите животни; 
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➢ са собственици/ползватели на животновъдни обекти засегнати от силно заразна болест 

и това е довело до унищожаване на животни, с което е установено най-малко 30% 

намаляване на СПО на цялото стопанство към момента на възникване на събитието 

 

ВАЖНО:  

❖ Минималният икономически размер на стопанството за кандидати, чиито животновъдни 

обекти са засегнати от усложнена епизоотична обстановка, може да се докаже чрез 

представяне на протокол за унищожаване/убиване на животните по образец, утвърден със 

заповед на изпълнителния директор на  БАБХ към момента на възникване на събитието, 

като се вземат предвид броя на животните, които не са възстановени в животновъдния 

обект към датата на подаване на проектното предложение, за целта се извършва служебна 

проверка в Интегрираната информационна система на БАБХ (ВетИС). 

❖ Допустими за подпомагане са кандидати,   в чиито животновъден обект/и е извършено 

унищожаване на животни поради усложнена епизоотична обстановка и установени 

заразни болести, след 1 януари 2018 година, което е описано в  протокол за 

унищожаване/убиване на животните по образец, утвърден със заповед на изпълнителния 

директор на БАБХ. 

 

    

Със Становище от 04.08.2020 г. МОСВ изразява принципна позиция, че за проектни 

предложения по подмярка 5.2 на ПРСР 2014-2020 не следва да се уведомява МОСВ/ 

регионалните структури на МОСВ (РИОСВ и Басейнови дирекции) и няма основание за 

провеждане на процедури и издаване на административни актове по реда на глава VI от 

ЗООС, процедури по оценка за съвместимост (ОС) по реда на чл. 31, ал. 1 на Закона за 

биологичното разнообразие (ЗБР) и разрешителни по Закона за водите (ЗВ). 

 

 

Какви са допустимите за финансиране дейности  

Допустими за подпомагане са инвестиции за възстановяване на производствения потенциал чрез 

закупуване на животни за разплод, както и за репопулация на засегнатите животновъдни обекти, в 

които са отглеждани свине, птици, овце и кози. 

 

ВАЖНО:  

❖ Финансовата помощ, свързана с репопулация на съответното животновъдно стопанство 

отглеждащо свине, птици, овце и кози се предоставя за животни, с които се достига броя на 

животните налични в животновъдния обект към момента на тяхното унищожаването 

съгласно информация от БАБХ. 
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❖  Проектите се изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът не е 

собственост на кандидата, към проектите се прилага документ за ползване на имота за срок 

не по-малко от 6 години за кандидати микро-, малки или средни предприятия и 8 години за 

кандидати големи предприятия, считано от датата на подаване на проектното предложение. 

❖  Дейностите и инвестициите по проекта, за които се изисква лицензиране, разрешение и/или 

регистрация за извършване на дейността/инвестицията съгласно българското 

законодателство, се подпомагат само ако са представени съответните лицензи, разрешения 

и/или документ, удостоверяващ регистрацията. 

❖ За животновъдните обекти следва да е издадено становище от БАБХ за разрешение за 

повторно въвеждане на животни в животновъдния обект към датата на подаване на 

проектното предложение. 

 

 

 

Подпомагането се предоставя само за дейности свързани със събития, които са официално 

признати от Компетентния орган в страната и извършени след датата на официално 

признаване. 

 

За какво може да се кандидатства  

Допустими за подпомагане са разходи за: 

✓ Разходи за закупуване на животни, предназначени за възстановяване на популацията в 

животновъдния обект/репопулация.  

✓ Общи разходи, свързани с консултантски услуги по подготовка на проекта. 

 

 

ВАЖНО:  

❖ Допустими за подпомагане са животни от различните видове и технологични групи - свине, 

овци, кози и птици, които съответстват като брой и цел на отглеждане на 

убитите/унищожени животни в животновъдния обект, описани в протокола за 

унищожаване/убиване на животните по образец, утвърден със заповед на изпълнителния 

директор на  БАБХ.  

❖ Животните, допустими за подпомагане могат да бъдат на възраст различна от възрастта на 

убитите/унищожени животни.   

❖ В случай, че кандидатът е получил финансова помощ под формата на обезщетение за 

унищожени/убити животни съгласно протокол утвърден със заповед на изпълнителния 

директор на  БАБХ, финансовата помощ за закупуване на животни по настоящата процедура 

се определя като разлика между стойността на определените за допустими за подпомагане 

разходи по настоящата процедура и стойността на изплатеното обезщетение съгласно 

стойността от протокола за унищожаване/убиване на животните. 

❖ Финансовата помощ по процедурата се предоставя под формата на  възстановяване на 
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действително направени и платени допустими разходи. 

Списък с наименованията на категориите/технологични групи животни, за които са определени 

референтни разходи, е приложен към комплекта документи кандидатстване - Приложение № 12 

Какъв е бюджетът на процедурата  
15 646 400 лева е общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП). 

Какви са финансовите условия за подпомагане   

1 955 800 лева е максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, 

представено от един кандидат. 

 

ВАЖНО:  

Максималният размер на общите допустими разходи по подмярката за периода на прилагане 

на ПРСР 2014 – 2020 г. не може да надвишава 1 955 800 лева, за кандидати земеделски стопани, 

които помежду си са предприятия партньори и/или свързани предприятия по смисъла на 

Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП). 

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; 

- изисква представяне от бенефициента на безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на 

ДФЗ - РА в размер 100% от стойността на авансовото плащане. 

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 1 път 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 до 100 % общия размер на 

допустимите за финансово подпомагане 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; 

Крайният срок за изпълнение на проектите е до 15 септември 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 5.2  
 

 

17:30 часа на 20 октомври 2020 г. 

 

 

 

 

http://eumis2020.government.bg/
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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: Оценка на административното съответствие и допустимостта (АСД); 

Етап 2: Техническа и финансова оценка (ТФО). 

 

 

След приключване на оценката на административното съответствие и допустимостта, на 

интернет страницата на ДФЗ - РА (www.dfz.bg) и в ИСУН 2020 се публикува списък с проектните 

предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка с посочени основанията за 

това.  

Кандидатите, чиито проектни предложения не са допуснати до техническа и финансова оценка 

могат да подадат възражения пред изпълнителния директор на ДФЗ - РА в едноседмичен срок от 

съобщението на електронната страница на ДФЗ-РА относно оценката на административното 

съответствие и допустимостта. 

Оценката за АСД се извършва във основа на критериите съгласно Приложение № 6 към 

Условията за кандидатстване. Само проектни предложения, преминали успешно оценка на АСД, 

подлежат на по-нататъшно разглеждане и оценка.  

 

 

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. 

 

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. 

 

 

http://www.dfz.bg/
http://www.mzh.government.bg/
http://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/obyavi-za-nabirane-na-proektni-predlozheniya/item/15334-bg16rfop002-2-002-razvitie-na-upravlenskiya-kapatzitet-i-rastezh-na-msp
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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 5.2  

№ Приоритет Критерий за подбор Минимално изискване 
Максимален 

брой точки 

1. 

 

Проектни 

предложения, за 

стопанства 

претърпели по – 

големи щети в 

резултат на 

силно заразна 

болест 

Максимален брой точки по Приоритет № 1 60 

1.1. Проектни предложения 

на кандидати, при които в 

резултат на силно заразна 

болест е установено намаляване 

на СПО на цялото стопанство 

към момента на възникване на 

събитието. 

Над 50 до 70 на сто намаляване на СПО 

на цялото стопанство към момента на 

възникване на събитието в резултат на 

унищожени (убити) животни. 

20 

Над 70 до 90 на сто намаляване на СПО 

на цялото стопанство към момента на 

възникване на събитието в резултат на 

унищожени (убити) животни. 

40 

Над 90 на сто намаляване на СПО на 

цялото стопанство към момента на 

възникване на събитието в резултат на 

унищожени (убити) животни. 

60 

2. 

Проектни 

предложения, 

при които е 

налице 

максимално 

въздействие на 

инвестицията 

върху 

възстановяването 

на земеделския 

потенциал 

Максимален брой точки по Приоритет № 2 40 

2.1 Проектни предложения, при 

които е налице максимално 

въздействие на инвестицията 

върху възстановяването на 

земеделския потенциал 

2.1.1.С инвестициите включени в 

проектното предложение се увеличава 

производствения потенциал на 

стопанството измерен в СПО с най – 

малко 10 на сто спрямо датата на 

подаване на проектното предложение.  

10 

2.1.2. С инвестициите включени в 

проектното предложение се увеличава 

производствения потенциал на 

стопанството измерен в СПО с най – 

малко 30 на сто спрямо датата на 

подаване на проектното предложение. 

20 

2.1.3. С инвестициите включени в 

проектното предложение се увеличава 

производствения потенциал на 

стопанството измерен в СПО с най – 

малко 50 на сто спрямо датата на 

подаване на проектното предложение. 

30 

mailto:rdd@mzh.government.bg
http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx
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2.1.4. Дейностите по проектното 

предложение ще се извършат до 12 

месеца от сключване на 

административния договор 

10 

2.1.5. Дейностите по проектното 

предложение ще се извършат до 18 

месеца от сключване на 

административния договор 

5 

Максимален брой точки 100 

 
 

Подпомагат се проектни предложения, получили най-малко 10 т. по критериите за оценка. 

 

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. 

❖ 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 18 август 2020 

г. въз основа на публикуван в www.mzh.government.bg и www.eumis2020.government.bg пълен пакет с документи по 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-5.002 по подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на 

земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, 

неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на 

селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на 

подходящи превантивни мерки“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

Кандидатите следва да се запознаят детайлно с всички изисквания към процедура BG06RDNP001-5.002 - 

Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала 

на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, 

неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на 

селскостопански производствен потенциал и въвеждане на подходящи превантивни мерки" от Програма за 

развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., публикувани на 18.08.2020 г. 
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