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ПРОТОКОЛ 

СЪБИТИЕ: Информационен семинар  

ТЕМА: „Възможности за подкрепа по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски 
стопанства“ и други мерки на ПРСР 2014-2020 в „преходния“ период 2021-2022. 
Актуално за хода на преговорите по ОСП за периода 2023-2027“ 

ДАТА: 15 юни 2021 г. 

МЯСТО: „Рачев Хотел Резиденс“, Арбанаси, общ. Велико Търново 

МОДЕРАТОР: Таня Георгиева и Даниела Михайлова, ключови експерти към ЗУ на 
НСМ 

БРОЙ участници: 30 

ЗАПИС/ПРОТОКОЛ ОТ СРЕЩАТА 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: популяризиране на възможностите за финансиране по подмярка 4.1 
на ПРСР 2014-2020; предоставяне на информация и формиране на капацитет, нови 
знания и умения, необходими при подготовката и кандидатстването по подмярка 4.1; 
популяризиране на възможностите за финансиране по други мерки/подмерки на ПРСР 
2014-2020 в „преходния“ период 2021-2022 година; предоставяне на актуална 
информация за хода на преговорния процес за ОСП 2023-2027 и стратегическото 
планиране у нас; повишаване на знанията по процедурата за избор на изпълнител по реда 
на ПМС № 160/2016; популяризиране дейността на НСМ и привличане на нови членове. 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ/заинтересовани страни: земеделски производители от всякакви 
производствени направления от областта, съветнически служби и консултанти, 
представители на МИГ от областта, представители на ДФЗ, представители на МЗХГ, 
експерти от ЗУ на НСМ. 

КОМЕНТАРИ/бележки: Г-жа Таня Георгиева откри заседанието и обърна внимание на 
някои организационни аспекти, свързани с попълването на анкетата за оценка на 
събитието и регистриране в присъствения списък, наличие на резюме на подмярка 4.1 в 
приложените материали към програмата на всеки участник. Присъстващите бяха 
запознати с целите, приоритетите и дейностите от работата на ЗУ на НСМ към ПРСР 
2014-2020, включени в презентацията.  

Ключов експерт от Звеното представи възможностите за подпомагане чрез ПРСР 2014-
2020 в „преходния“ период 2021-2022 година и актуална информация за хода на 
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преговорите по ОСП за периода 2023-2027. Срещата продължи с представяне на 
подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от г-н Даниел Илиев, представител 
на УО на ПРСР и гост-лектор, който представи основните изисквания, както към 
кандидатите, така и към допустимите дейности и разходи по процедурата. Г-жа 
Михайлова акцентира на всички новости и ключови моменти в процедурата по оценка и 
финансирането на проектите, изискванията за покриването на новите критерии и 
задълженията в периода на мониторинг. Коментирани бяха и част от разясненията на УО 
по текущия прием на подмярка 4.1. 

След представянето на подмярката, започна дискусия между участниците, по време на 
която бяха зададени следните въпроси: 

- при презасаждането на трайни насаждения – всички млади насаждения подлежат 
на експертна оценка, чиято методика е от 1995 г. и самите оценители се 
затрудняват при оценката, тъй като не е изяснено какво се оценява – почва, 
растения, амортизационни отчисления или друго. Необходим ли е такъв документ 
при кандидатстването по подмярката за презасаждане на трайни насаждения. 

- налична ли е процедура за оттегляне на инвестиции от подадени проектни 
предложения по целеви прием по подмярка 4.1 от 2020 г. и включването им в 
проектни предложения по настоящия прием. 

- важат ли отговори на въпроси, публикувани след крайната дата за публикуване, 
определена в нормативната уредба, за проекти, подадени преди тази дата. 

-  от представителя на МИГ Стражица-Лясковец беше обърнато внимание отново 
на закъсненията при обработката на проектните предложения и договарянето, 
като посочи, че това оказва демотивиращо влияние на кандидатите, особено за 
проектите, подадени през 2018 г., където предвидените за закупуване активи или 
не се произвеждат вече или цената им е станала прекалено висока. 

Във втората част на информационния семинар, г-н Иво Кехайов, представител на ДФ 
„Земеделие“, представи условията за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/2016 
г., както и извършвания последващ контрол от страна на Фонда, като акцентира върху 
основните моменти при извършваните проверки от страна на ДФЗ. Основни моменти: 

-  публичност при провеждане на процедурите за избор; 

- спазването на минималния 7 дневен срок за събиране на офертите; 

- минималното съдържание на публичната покана и спазване на принципите за 
свободна конкуренция; 

- наличието на дискриминационни условия; 



 
   

гр. София 1606, ул.“Владайска“ 29 
office@ruralnet.bg, www.ruralnet.bg 

- спазването на 3 дневния срок за публикуване на разяснения, като в самите 
разяснения не трябва да се променя обхвата и предмета на процедурата, както и 
включването на нова информация в поканата; 

- ако е налична нова информация, то процедурата следва да се прекрати и да се 
обяви нова; 

- цялата комуникация по процедурата е изцяло в системата ИСУН; 

- наличието на декларации от членовете на комисията за липса на обстоятелства 
по чл. 7, ал. 3 4 4 от ПМС 160; 

- протоколът на оценителната комисия следва да бъде подписан от бенефициента 
на приет и задължително на утвърдил; 

- исканията за одобряване на избрания изпълнител и вписването му с анекс в 
административния договор с ДФЗ се изпращат през системата ИСУН; 

- задължително преди подписването на договор с избрания изпълнител, следва да 
бъдат изискани и представени документите по ЗОП (за липса на задължения към 
държавата и общината по седалище на изпълнителя и др.) 

След представянето на подмярката условията за избор на изпълнител по реда на ПМС № 
160/2016 г., както и извършвания последващ контрол от страна на Фонда, започна 
дискусия между участниците, по време на която се обсъдиха конкретни въпроси, 
свързани с прилагането на ПМС 160/2016 г.  

Дискусията приключи към 16.30 ч., след което семинарът бе закрит официално. 

 

  


