
                                                               
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони 

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - СТРАЛДЖА 2016" 
 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ДО 10.03.2019 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 
ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.187 ПО МЯРКА 6.4.1. „ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ- СТРАЛДЖА 2016г.” 
№ Дата на 

получаване 

Данни на 

подателя 

Въпрос Отговор и разяснения от «МИГ-Стралджа 

2016г.» 

1 08.03.2019 г. Георги Митев, 

ЕТ”Региоконсулт-

Георги Митев” 

regioconsult@abv.bg 

Здравейте, 
Във връзка с процедура за прием на проектни 

предложения BG-06RDNP001-19.187, моля да 

бъде дадено разяснение във връзка с прилагането 

на критерия за ТФО:„Кандидатът не е получавал 

подкрепа от Общността за подобна 

инвестиция” 
Съгласно  текста даден в забележка под таблицата 

на критериите в раздел 22 на УК „условието се 

счита за изпълнено за проекти представени от 

земеделски производители, които не са 

получавали финансова помощ от Общността за 

подобна инвестиция. Подобна инвестиция по вид 

на разхода – „трактор”/”трактор”, 

„сеялка”/”сеялка” и т.н.” 
Формулировката в даденото пояснение  стеснява 

кръга на кандидатите, които могат да ползват 

предимство по този критерий единствено до 

кандидати земеделски производители. 
Съгласно УК, допустими кандидати по 

процедурата са както земеделски стопани, така и 

микропредприятия, регистрирани по  като ЕТ и 

Условието по критерии 3 „Кандидата не е 

получавал подкрепа от Общността за подобна 

инвестиция” се счита за изпълнено за проектни 

предложения представени от всички допустими по 

процедурата кандидати /земеделски стопани, 

микропредприятия, регистрирани като ЕТ и 

ЮЛ по Търговския закон, Закона за 

кооперациите и Закона за вероизповеданията, а 

също и физически лица, регистрирани по Закона 

за занаятите/, които не са получавали подкрепа от 

Общността за подобна инвестиция от ПРСР 2007-

2013 и/или ПРСР 2014-2020 независимо дали чрез 

кандидата или друго ЮЛ   

 

 



ЮЛ по Търговския закон , Закона за кооперациите 

и Закона за вероизповеданията, а също и 

физически лица, регистрирани по Закона за 

занаятите. Т.е. по процедурата са допустими както 

земеделски стопани, така и други предприятия, 

които не са земеделски производители. 
Формулировката на одобрения в СВОМР и 

залегнал в УК критерий „Кандидатът не е 

получавал подкрепа от Общността за подобна 

инвестиция” не разграничава и не дава 

предимство на определени категории кандидати.  
С оглед на това считаме, че е налице 

противоречие с цитирания по-горе текст относно 

критерий 3 в поле Забележка. 
Моля да бъде пояснено, приложим ли е този 

критерий  и за  кандидати микропредприятия, 

регистрирани по  като ЕТ и ЮЛ по Търговския 

закон , Закона за кооперациите и Закона за 

вероизповеданията, а също и физически лица, 

регистрирани по Закона за занаятите. 
2. 09.03.2019 г. Ваня Чобанова 

vanyabl@abv.bg 

Въпросът ми е следният: 

При направено пазарно проучване и получени три 

съпоставими , независими оферти, както и 

направен избор на ценова оферта с най- ниска 

цена , следва ли в Приложение № 2 – Таблица за 

допустимите инвестиции и дейности и 

Приложение № 9б – Бизнес план – таблици да се 

посочват марка и модел на съответните позиции 

на видове оборудване и машини, или само 

наименование, количество и цена. 

Отговорът е съществено значение, тъй като 

кандидат-изпълнителят в своята оферта с най- 

ниска цена е формирал същата на база съответна 

марка и модел, която е посочил в офертата си. 

Опциите са следните : 

1. Ако не посочим марка и модел, не 

МИГ извършва оценка на основателността 

на предложените за финансиране разходи, 

независимо от приложимия нормативен акт за 

избор на изпълнител. 

- в случай, че разходът, за който се 

кандидатства с проектното предложение, е 

включен в списък с референтни разходи, 

кандидатът представя една „оферта и/или 

извлечение от каталог на 

производител/доставчик/строител…  

- в случай, разходът, за който се 

кандидатства не е включен в списък с 

референтни разходи, кандидатът представя три 

съпоставими независими индикативни оферти в 

оригинал.              

В случай, че кандидатът изпълнява 



бихме могли да приложим офертата в нейната 

цялост; 

2. Ако посочим марка и модел, тогава 

би следвало при провежда на процедура ( ако 

проектното предложение бъде одобрено) по реда 

на Постановление № 160 на МС от 01.07.2016 г.), 

да не приложим посоченото в Приложение № 2 – 

Таблица за допустимите инвестиции и дейности , 

тъй като в публичната покана не следва да се 

посочват марка и модел, с което бихме нарушили 

правилата за прилагане на посочените данни от 

офертата. 

Кой вариант следва да се приложи: 

• Да не се посочва марка и модел в 

Приложение № 2 – Таблица за допустимите 

инвестиции и дейности, основавайки се на 

индикативност на офертата; 

• Да посочим марка и модел в 

Приложение № 2  , като при евентуално 

провеждане на процедура по реда на 

Постановление № 160 на МС от 01.07.2016 г, 

същите да бъдат елиминирани . 

Моля за конкретен отговор, тъй като това е 

част от оценителния процес за качество на ПП. 

условията на чл. 50, ал. 2 от ЗУСЕСИФ и 

разходът, за който кандидатства не е включен в 

списък с референтни разходи на ДФ „Земеделие”, 

кандидатът следва да представи минимум 3 

независими оферти.  

Данните в колона 5 на ТДИД – Прил. 1а  и 

колона 3 на Табл.1  и табл.2 от Прил. 7б 

Електронни таблици бизнес план /от документи 

за попълване към Условия за кандидатстване/ се 

попълва от кандидата за разходи за които не се 

прилага ПМС №160 от2016 г.  

 
 

3. 09.03.2019 г. Ваня Чобанова 

vanyabl@abv.bg 

Какъв е видът на помощта : РДП 0  или РДП1? Финансовото подпомагане за дейностите по 

мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности” от СВОМР на „МИГ-

Стралджа 2016г.”  не попада в обхвата на чл. 42 от 

ДФЕС, тъй като дейностите са извън 

селскостопанския сектор.  

По отношение на подпомагането за развитие 

на селските райони основните принципи за 

приложимост на правилата за държавни помощи са 

изложени в чл. 81 и 82 от Регламент № 1305/2013.  

Съгласно чл. 81, параграф 1 от Регламент № 

1305/2013 правилата за държавната помощ се 



прилагат по отношение на подпомагането за 

развитието на селските райони, отпуснати от 

държавите членки, когато то е извън обхвата на чл. 

42 от ДФЕС.  

Следователно финансовото подпомагане по 

мярката представлява „държавна помощ“ по 

смисъла на чл. 107, параграф 1 от ДФЕС. 

4. 09.03.2019 г. Ваня Чобанова 

vanyabl@abv.bg 

Когато Проектът е за допустимо ДДС с 

програмата . В ТДИД ,  Когато отбелязваме ДДС 

за допустим, нанасяме единичните цени без ДДС и 

автоматично се изчислява общата сума с ДДС. 

Какво става обаче с фирма без ДДС, например за 

консултански услуги, таблицата си им начислява и 

ДДС и общата стойност на проекта е повече, а в 

ТДИД и бюджета сумите трябва да са еднакви. 

Как процедираме , за да не се изчисли ДДС за 

разходът , който е без ддс 

 

Данък върху добавената стойност (ДДС) е 

недопустим разход, с изключение на невъзстановим 

ДДС, когато е поет действително и окончателно от 

кандидати,  различни от лицата, освободени от 

данък съгласно чл. 3, ал. 5 от Закона за данък върху 

добавената стойност. 

Кандидатът определя ДДС като невъзстановим, 

когато:  

1. кандидатът не е регистриран по ЗДДС;  

2. кандидатът е регистрирано лице по чл. 97а, чл. 

99 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС;  

3. кандидатът е регистрирано лице по ЗДДС на 

основание, различно от посоченото в т. 2, и стоките 

и услугите, финансирани по настоящите Условия за 

кандидатстване са предназначени за:  

3.1. Извършване на освободени доставки по глава 

четвърта от ЗДДС, или  

3.2. Безвъзмездни доставки на стоки и/или услуги, 

или за дейности, различни от икономическата 

дейност на лицето (чл. 3, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗДДС).  

4. кандидатът е регистрирано лице по ЗДДС и 

правото на приспадане на данъчен кредит за 

получените стоки и услуги, финансирани по 

настоящите Условия за кандидатстване, не е лице 

на основание чл. 70, ал. 1, т. 4,5 от ЗДДС.  

5. кандидатът е регистрирано лице по ЗДДС и е 

приложил разпоредбите на чл. 71а и чл. 71б от 

ЗДДС, в сила от 1 януари 2017 г. 

 



 

 

 

 

 

 

13.03.2019 г.  

УТВЪРДИЛ: чл.2 ЗЗЛД  

Николай Вълчев Николов 

 Председател на УС на СНЦ „МИГ – Стралджа 2016г.“ 

 

 ЗАБЕЛЕЖКИ: Разясненията по настоящата процедура не могат да съдържат становище относно качеството на проектното 

предложение. Следва да се има предвид, че в случай на нужда от допълнителна информация относно преценката по даден критерий 

и/или изискване, заложено в Условията за кандидатстване, КППП може да поиска допълнителни разяснения и/или документи от 

кандидатите. 

 

 

 

 


