ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г.
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
СНЦ „МИГ ПЕРУЩИЦА- РОДОПИ“

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА чрез подбор на проектни предложения с два крайни
срока за кандидатстване: BG06RDNP001-19.359 МИГ Перущица-Родопи - Подмярка 6.4 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“
от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от ПРСР за периода 2014 - 2020 г. към дата 09.04.2020 г.
№ Дата на Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос
Разяснения от МИГ
получав
ане
1 05.04.20 Stoimen Petkov (zemedelie@outlook.com)
Отговор на:
20 13:39 Здравейте, във връзка с обявената процедура BG06RDNP001-19.359 МИГ * 1. По отношение на Критерий 2 - Изискването за
Перущица-Родопи - Подмярка 6.4 Ви изпращам няколко доуточняващи
съотвесттвие с критерия за ТФО указва новите работни
върпроса:
места да бъдат разкрити и запазени от кандидата/
1.
бенефициената при определени условия и срок.
По отношение на Критерий 2- Подпомагане на проекти,
Извън условията на критериите за ТФО, са налични и
осигуряващи допълнителна устойчива заетост заети лица в
изисквания в Административен договор за предоставяне на
приложението за ТФО се казава "От 3 до 5 нови работни места
БФП по ПРСР 2014-2020 съфинансирана от ЕЗФРСР, които
разкрити към датата на подаване на заявка за плащане запазени за
определят срокове за изпълнение на ангажименти от
период от една година, като минимум 2 нови работни места следва бенефициента. Съгласно чл. 6, ал. 4 е длъжен да спазва
да бъдат запазени за период от две години след подаване на заявка
всички, посочени в този договор и приложения № 2, № 3
за плащане- 15 точки." от друга страна последния абзац на ТФО се (когато е приложимо) и № 4 към него и в приложим
казва "При одобрение на проектното предложение и сключване на
нормативен акт критерии за допустимост и подбор,
административен договор бенефициентите се задължават от датата ангажименти и други задължения, за период от три или пет
на изпълнение на одобрения проект до изтичане на
години, в зависимост от категорията на предприятето на
мониторинговия период да поддържат съответствие с всеки
бенефициента.
Следователно, кандидатът/бенефициента трябва да
критерии за подбор, по който проектното предложение е било
изпълнява иизискванията и на критериите за ТФО и на
оценено. При неизпълнение ДФЗ ще отказва изцяло или частично
заложените в Административния договор, т.е. описаните в
изплащане на финансовата помощ, респ. претендира
възстановяване на изплатената финансова помощ" това от една
критерия за ТФО от 3 до 5 нови работни места, разкрити към
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страна е не съответствие с критерий за който се получават точки за
оценка но така записано означава че може и да не се спазва. Моля
да внесете уточнение не съответствие.
2.

3.

По отношение на Критерий 4 - Проектът е на кандидат,
земеделски производител, кандидатстващ за помощ за
неземеделски дейности. Как ще се прилага това условие при
положение че собственика и управител на Дружество
кандидатстващо е регистриран Земеделски Производител като
физическо лице. Ще трябва ли да се прилагат и документи за
регистрация на ЗП - Физическо лице?
По отношение на Критерий 8 - Проектът е на кандидат
представител на уязвими групи (в т.ч. етнически малцинства и хора
в затруднено или неравностойно положение (когато кандидатите са
юридически лица минимум 50% от дяловете и капитала на
дружеството следва да са собственост на физически лица от
уязвимите групи)- 10 точки. Желанието ни е да посочете тълкуване
на етнически малцинства и хора в затруднено или неравностойно
положение според коя дефениция се прилагат. Заявяването и
Обосновката следва ли да е в декларативна форма?

датата на подаване на заявка за плащане, запазени за период
от една година, като минимум 2 нови работни места следва
да бъдат запазени за период от две години след подаване на
заявка за плащане, следва съгласно административен
договор да се запазят за срок от три или 5 години в
зависимост от категорията на предприятието на
бенефициента.
*2. По отношение на критерий 4 – Проектното предложение
ще получи точки по Критерий 4 - Проектът е на кандидат,
земеделски производител, кандидатстващи за помощ за
неземеделски дейности, в случай, че кандидатът
(юридическо или физическо лице) е регистриран земеделски
производител.
От информацията в зададения въпрос става ясно, че не
кандидатът - дружество, а неговия собственик и
управител е регистриран като земеделски производител в
качеството си на физическо лице, следователно проектното
предложение няма да е в съотвествие с изискването на
критерия и няма да получи точки.
*3. По отношение на критерий 8 – Изискването на критерия
е проектът да е на кандидат - представител на уязвими
групи, а когато кандидатите са юридически лица минимум
50 % от дяловете и капитала на дружеството следва да са
собственост на физически лица от уязвимите групи. В
секция „Обяснитени бележки“ от Условия за кандидатстване
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2

07.04.20
20 08:41

Stoimen Petkov (zemedelie@outlook.com)
В списъка с необходими документи се иска липса на задължение по чл.
162 от ДОПК, този докумет се издава при положение че има наличие на
задължения по чл. 87 от ДОПК. Въпроса ми е как да се приложи този
документ при положение че кандидата няма изискуеми задължения по чл.
87 от ДОПК, а се изисква по чл. 162 от ДОПК? От НАП не издават липса
на задължение по чл. 162 от ДОПК.

е посочена дефиниция на „уязвими групи“.
Тъй като не е налична национална дефиниция и минимални
стандарти за „етнически малцинства“ и „хора в затруднено
или неравностойно положение“, за целите на настоящата
процедура, кандидатът следва да заяви и обоснове
съответствието на проектното предложение с критерия в т.
11 от Формуляр за кандидатстване. Обосновката следва да
включва подробна информация, аргументи и факти защо
проектното предложение съответства на изискването на
критерия. Допустимо е представянето на документи за
доказване на съответствие с критерия, като документите
следва да са в подкрепа и за доказване на описаните
информация, аргументи и факти.
Разпоредбата на чл.162, ал. 2, т. 1 от ДОПК определя, че
задълженията за данъци, включително акцизи, както и
митнически сборове, задължителни осигурителни вноски и
други вноски за бюджета, представляват публични
държавни и общински.
Национална агенция по приходите издава удостоверения по
чл. 87, ал. 6 от ДОПК за наличие или липса на задължения
към републикански бюджет, т.е. за държавните вземания по
смисъла на чл.162, ал. 2, т. 1.
Тъй като чл. 162, ал. 2, т. 1 има разширен обхват и касае и
вземанията за данъци и такси по Закона за местните данъци
и такси (ЗМДТ) е необходимо и удостоверение за публични
общински вземания, в случая от общини Перущица и
Родопи.
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08.04.20
20 15:58

"neh" (neh11@mail.bg)
1.
Във връзка с удължения до 30.06.2020 г. срок за подаване на
годишни отчети за дейността на фирмите за 2019 г., 2018 година ли ще се
счита за преходна финансова година, спрямо първия краен срок за
кандидатстване по процедурата, който е 01.06.2020 г.?
2.
Има ли допусната грешка при точкуването в приложение 4
„Критерии за техническа и финансова оценка“ по критерий 1.
„Подпомагане на приоритетни за територията сектори и дейности“, където
повече от 5 точки (съответно 20 и 30 т.) получават проекти, които са за
развитие на селски, еко и културен туризъм и др. алтернативни форми на
туризъм, при които над 50 %, респ. над 75% от допустимите разходи по
проекта са за основни туристически услуги, а същевременно съгл. т. 9 от
условията за кандидатстване, интензитетът за подпомагане на проект за
развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и
развитие на туристически услуги) не може да надвишава 5% от общите
допустими разходи по проекта? Откъде произлиза това противоречие?

1.Отчетният период на годишните финансови отчети е
календарна година. Съгласно Закона за счетоводството има
определени отчетни дейности, които трябва да се извършат
пред държавата и компетентните органи, в съответен срок,
определен от самия закон. Отчитането към държавата и
подаването на годишни финансови отчети ДО определена
дата няма връзка с изискването на условията на
кандидатстване да се представят изготвените годишни
финансови отчети за предходна година или части от тях към
формуляра за кандидатстване. За прием по настоящата
процедура, който е в границите на текущата 2020 година, за
предходна финансова година се счита 2019 г.
2. Няма допусната техническа грешка в Приложение 4 и
двете изисквания не си противоречат. В Приложение 4
„Критерии за техническа и финансова оценка на проектни
предложения“ е посочено, че ако проектното Ви
предложение е за развитие на селски, еко и културен
туризъм и др. алтернативни форми на туризъм, при които
над 50 %, респ. над 75% от допустимите разходи по проекта
са за основни туристически услуги ще получите приоритет
и предимство пред останалите кандидати, като Ви се
присъдят 30 точки.
В Условия за кандидатстване, точка 9. Минимален и
максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за
конкретен проект е посочено, че интензитетът на
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подпомагане на проект за развитие на туризъм (изграждане
и обновяване на туристически обекти и развитие на
туристически услуги) не може да надвишава 5 на сто от
общите допустими разходи за проекта.
Ако вашето проектно предложение е за развитие за туризъм,
ще получите приоритет и предимство 20, респ. 30 точки и
до 5% безвъзмездна финансова помощ от общите
допустими разходи.
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