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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ С НАТРУПВАНЕ 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 19.04.2020 г.  

№ Дата на 
получав
ане  

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос Разяснения от МИГ 

1 05.04.20
20 13:39 

Stoimen Petkov (zemedelie@outlook.com) 
Здравейте, във връзка с обявената процедура   BG06RDNP001-19.359 МИГ 
Перущица-Родопи - Подмярка 6.4 Ви изпращам няколко доуточняващи 
върпроса: 

1. 
По отношение на  Критерий 2-  Подпомагане на проекти, 
осигуряващи допълнителна устойчива заетост заети лица в 
приложението за ТФО се казава  "От 3 до 5 нови работни места 
разкрити към 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- 15 точки." от друга страна  последния абзац на ТФО се 
казва "При одобрение на проектното предложение и сключване на 
административен договор бенефициентите се задължават от датата 
на изпълнение на одобрения проект до изтичане на 
мониторинговия период да поддържат съответствие с всеки 
критерии за подбор, по който проектното предложение е било 
оценено. При неизпълнение ДФЗ ще отказва изцяло или частично 
изплащане на финансовата помощ, респ. претендира 
възстановяване на изплатената финансова помощ" това от една 

Отговор на: 
* 1. По отношение на  Критерий 2 - Изискването за 
съотвесттвие с критерия за ТФО указва новите работни 
места да бъдат разкрити и запазени от кандидата/ 
бенефициената при определени условия и срок.  
Извън условията на критериите за ТФО, са налични и 
изисквания в Административен договор за предоставяне на 
БФП по ПРСР 2014-2020 съфинансирана от ЕЗФРСР, които 
определят срокове за изпълнение на ангажименти от 
бенефициента. Съгласно чл. 6, ал. 4 е длъжен да спазва 
всички, посочени в този договор и приложения № 2, № 3 
(когато е приложимо) и № 4 към него и в приложим 
нормативен акт критерии за допустимост и подбор, 
ангажименти и други  задължения, за период от три или пет 
години, в зависимост от категорията на предприятето на 
бенефициента. 
Следователно, кандидатът/бенефициента трябва да 
изпълнява иизискванията и на критериите за ТФО и на 
заложените в Административния договор, т.е. описаните в 
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. 
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? 

3. 
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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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. 

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. 

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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3 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. 

4 13.04.20
20 10:13 
 

"neh" (neh11@mail.bg) 
Въпроси по процедура BG06RDNP001-19.359 
 
 1.      Във връзка с уточнението в т. 24 от Условията за кандидатстване, 
документ № 21, именно „В случай, че не са изпълнени условията на чл. 50, 
ал.2 от ЗУСЕСИФ, т.е. кандидатът не е задължен да извърши оценка на 
офертите и да сключи договор по правилата на ПМС №160 с публична 
покана, то кандидатът при получаване на индикативните оферти по 
настоящия ред, следва да извърши сравняване на предложенията и да 
сключи договор (предварителен/окончателен) с избрания доставчик. 
Изборът на изпълнител се протоколира с решение. В този случай 
кандидатът може да избере икономически най-изгодна оферта.“, следва ли 
да разбираме, че в случай, че исканата от кандидатът БФП е над 50% 
(напр. 75%, какъвто може да е интензитетът на БФП за проекти, които не 
са насочени към туризъм), то следва ли изборът на изпълнител да се прави 
чрез Публична покана и ако да, кога и по какъв начин това да бъде 
направено: 
1)     преди подаване на проектното предложение 
2)     след подаване на проектното предложение  

В случай, че исканата от кандидатът БФП е с над 50% 
интензитет и разходът е над праговете, определни в чл.50, 
ал.2 от ЗУСЕСИФ, изборът на изпълнител за предвидените 
разходи се прави съгласно чл.50,ал.2 от ЗУСЕСИФ с 
публична покана след сключване на административен 
договор за предоставяне на БФП през профила на 
бенефициента в ИСУН.  
В случай, че исканата от кандидатът БФП е над 50% 
интензитет и разходът е под праговете, определни в чл.50, 
ал.2 от ЗУСЕСИФ, изборът на изпълнител за предвидените 
разходи може да се направи и преди подаване на проектното 
предложение, т.е. да се кандидатства с избран изпълнител и 
договор с него. 
Относно разходите по точка 14.1, подточка в) от Условия за 
кандидатстване „Общи разходи, свързани с разходите за 
буква „а“ и „б“, например хонорари на архитекти, инженери 
и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно 
екологичната и икономическата устойчивост, включително 
проучвания за техническа осъществимост“, необходими за 
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или 
3)     след сключване на административен договор за БФП? 
1.1. Съответно в зависимост от периода, в която това следва да бъде 
извършено, през ИСУН ли трябва да се провежда този избор или чрез друг 
механизъм? 
13.04.2020 г. 

подготовка на проектното предложение, кандидатът 
следва да представи при кандидатстването най-малко три 
съпоставими независими оферти, които съдържат 
наименование на оферента, срока на валидност на офертата, 
датата на издаване на офертата, подпис и печат на оферента, 
подробна техническа спецификация на активите/услугите, 
цена, определена в левове или евро с посочен ДДС в случай, 
че разходът, за който се кандидатства не е включен в списък 
с референтни разходи на ДФ „Земеделие“, ведно с отправени 
от кандидата запитвания за оферти съгласно Приложение № 
8, както и решение за избор на изпълнител с включена 
обосновка за мотивите, обусловили избора му и договор с 
избрания изпълнител. 

5 13.04.20
20 16:53 

Stoimen Petkov (zemedelie@outlook.com)  
 
До Ръководстводителя на програма "Развитие на селските райони"2014 - 
2020 
До Ръководителя на МИГ " Перущица-Родопи"  
 
Уважаеми ръководители имаме зададен въпрос на който не получаваме 
отговор а общи приказки затова питам отново: 
 
1.При положение че от НАП и двете общини НЕ издават Удостоверение за 
липса на задължения по чл. 162 а само по чл. 87. Въпроса ми е как 
оценителната комисия ще тълкува прилагането удостоверение на липса на 
задължеия по чл. 87.    при положение че се иска то да е по чл. 162. Дали 
проектното предложение ще бъде отхвърлено на Административно 

1.Моля вижте въпрос № 2 от 07.04.2020г. и отговор към 
него. 
В Условия за кандидатстване по процедура 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. никъде не се изисква удостоверение 
по определен член от ДОПК, а в т.24 и т.25 от точка 24 
„Списък на документите, които се подават на етап 
кандидатстване“ исканите  удостоверения са за липса на 
просрочени задължения към НАП, община Родопи и 
община Перущица.  
Както беше посочено в отговора на въпрос № 4 от 
07.04.2020г. за доказване на съответствие с изискването 
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Несъответствие.  
2. Бихме искали да ни разясните как съглано регламентите на ЕС 
мониторинговия период за изпълнение на проектите е 3 години за микро 
малки и средни преприятия, а по критерии за работни места е само 2 
години, и то не е задължително да го изпълним при положение че сме 
заявили да разкирием три НОВИ работни места а ангажимента не е да са 
не по - малко от две. 
3.По отношение на "етнически малцинства" какви доказателства бихте 
приели за да се получат точките по този критерии? 
4.Въпроса ми е към Управяващия Орган на програмата. Осъществяват ли 
контрол по начина на оценка на избраните Експерти които оценяват 
проектите?  
 
В очакване на отговор. 
 

от Условия за кандидатстване, секция 11.Допустими 
кандидати, кандидатът и негов представляващ да нямат 
задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към 
държавата или към община за данъци и/или задължителни 
осигурителни вноски, или аналогични задължения, освен ако 
е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 
задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в 
сила, кандидатът представя именно удостоверения по 
чл.87, ал.6 от НАП за вземания от държавата и по чл.162, 
ал.2 или чл.87, ал.6 за вземания от общините. 
 
2. Моля вижте въпрос № 1 от 05.04.2020г. и отговор към 
него. 
В случай, че кандидат заявява приоритет по Критерий 2. 
„Подпомагане на проекти, осигуряващи допълнителна 
устойчива заетост“ следва да изпълнява поддържа „До 2 
нови работни места разкрити към датата на подаване на 
заявка за плащане запазени за период от една година, като 
минимум 1  ново работно място следва да бъдат запазено за 
период от две години след подаване на заявка за плащане“ 
или „От 3 до 5 нови работни места разкрити към 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“. 
Както вече беше посочено в отговора на въпрос №1 от 
05.04.2020г. описаните в Административен договор за 
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предоставяне на БФП в Приложение № 2 „Ангажименти, 
свързани с поддържане на работни места, производствена и 
търговска програма, капацитет на стопанството и др.“, 
Приложение № 3 „Критерии за оценка на проектите и 
тяхната тежест съгласно одобрената стратегия за ВОМР“ и 
Приложение № 4 „Условия за изпълнение“ в частта, 
уреждаща задълженията и поетите ангажименти на 
БЕНЕФИЦИЕНТА“ съгласно чл.6, ал.4 от договора следва 
да се спазват три години от датата на получаване на 
окончателното плащане – когато бенефициентът е микро-, 
малко или средно предприятие. 
Ангажиментите, които кандидатът поема при 
кандидатстване следва да се изпълняват комулативно, т.е. в 
случая важи по-дългия срок от 3 години. 
 
3. Моля вижте въпрос № 1 от 05.04.2020г. и отговор към 
него. 
Доказателствата за принадлежност на кандидата към 
„етнически малцинства“  или други уязвими групи са в 
зависимост от каква уязвимост е обосновал в секция 11. 
„Допълнителна информация необходима за оценка на 
проектното предложение“ . 
Както вече беше посочено във въпрос № 1 от 05.04.2020г. и 
отговор към него, 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. 
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4.Контрол по начина на оценка на избраните експерти, които 
оценяват проектите се осъществява от Държавен фонд 
„Земеделие“ при последващия контрол на процедура 
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.  
Съгласно Условия за кандидатстване в работата на 
комисията могат да участват и наблюдатели по предложение 
на УО на ПРСР. 
Относно работата на Комисията за подбор на проектни 
предложения, моля запознайте се с точка 21 „Ред за 
оценяване на проектните предложения“ от Условия за 
кандидатстване. 

6 15.04.20
20 10:43 

Здравейте! 
Във връзка с Процедура чрез подбор на проектни предложения: 
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. 
 
Имам следния въпрос / тълкуване: 
 
Правилно ли тълкувам Условията за кандидатстване и Условията за 
изпълнение в частта : Осигуряване на устойчива заетост …  
 
От Условията за кандидатстване : От 3 до 5 нови работни места разкрити 

Да. Тълкуването Ви е правилно. Заявените/декларирани за 
новоназначения, трябва да се запазят ЗА ТРИ  години / при 
микропредприятия/ от датата на получаване на 
окончателното плащане съгласно чл.6, ал.4 от 
Административния договор за предоставяне на БФП- 
Приложение № 1 от Документи за изпълнение, независимо, 
че съгласно Критерии за ТФО ангажимента е за по-малък 
срок. 
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към 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: - 15 т.  
 
Тълкуване – това се отнася само за ранкиране на проектите? 
 
От Условията за изпълнение  /Административен договор/ 
 
..чл.6 (4) БЕНЕФИЦИЕНТЪТ е длъжен да спазва всички, посочени в този 
договор и приложения № 2, № 3 (когато е приложимо) и № 4 към него и в 
приложим нормативен акт критерии за допустимост и подбор, 
ангажименти и други  задължения, за период ……………….(посочва се 
един от двата периода: три години от датата на получаване на 
окончателното плащане – когато бенефициентът е микро-, малко или 
средно предприятие или пет години от датата на окончателното плащане – 
когато бенефициентът е голямо предприятие или община). 
 
Тълкуване – тъй като това е условие на УО / ДФЗ / - то това се смята за 
окончателно условие за изпълнение ….. Т.е. заявените/декларирани за 
новоназначения , трябва да се запазят ЗА ТРИ  години / при 
микропредприятия/ 
 
Моля, за еднозначен отговор. 
Красимир Кочос 

7 15.04.20
20 20:20 

Здравейте, въпроса ми е следния: 
 
1. При положение че ще се провежда процедура по ПМС 160 от 

1.В случай, че разходът, за който се кандидатства не е 
включен в списък с референтни разходи на ДФ „Земеделие“, 
канддидатът следва да представи три съпоставими 
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01.07.2016г. следва ли да се прилагат три оферти за оборудване? 
2. Не става ясно дали регистриран земеделски производител засегант от 
извънредното пложение може да получи точки за "уязвими групи" при 
положение че има претърпени щети от настоящото извунредно 
положение? 
3. На посочения адрес  https://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-2020/merki-
podpomagane/ не откриваме  Таблица за допустими инвестиции, и Бизнес 
План във формат word, и exel затова въпроса ни е дали има възможност да 
ги публикувате към документите за кандидатстване както е по всички 
останали програми. 
4. От НАП - не ни предоставят Удостоверение по чл. 162 на ДОПК, в 
таблицата за административно съответствие се изисква задължително да е 
по чл. 162 от ДОПК. Въпроса ние ако Ви предоставим липса на 
задължения по чл. 87 (само това издават от НАП) ще ни се призна ли, или 
ще бъдем отстранени поради не предоставяне на посочения документ? 
5. Нашата дейност е в сферата на услугите (шивашки цех работи на 
ишлеме) при това положение ще се изисква ли технологичне проект 
защото ние не сме производствно Дружество? 
6. В индикаторите като резултат има заложено  Брой подпомогнати нови 
туристически дейности/обекти - брой 4 . При положение че максималния 
процент на финансиране е 5% не следва ли тези показатели да бъдат 
коригирани. 
7. Ако към основанта си дейност добавим и  кандидатстваме за дейност по 
КИД - 2008 която е 10.85 - Производство на готови ястия, дали е 
допустима и попада ли в тълкуването за туристически дейности? 
8. Туристическите дейности съгласно посоченото определение трябва ли 
да бъдат регистрирано съгласно закона за туризма, ако не защо тогава се 

независими оферти, съгласно Условия за кандидатстване, 
независимо, че за определяне на изпълнител ще се прилага 
ПМС 160 от 2016 г. 
 
2. Моля вижте въпрос № 1, подвъпрос 3 от 05.04.2020 г. 
Претърпяването на щети за кратък период от време не води 
задължително и еднозначно до по-висок риск от бедност и 
социално изключване от обичайния за населението. В 
момент на извънредно положение  в една или друга степен е 
засегнато цялото население и не следва еднозначно изводът, 
че земеделския производител като вид дейност е различно 
и/или повече засегнат от обичайното за цялото население.  
В допълнение следва да имате предвид, че окончателно 
решение по оценка на проектните предложения и 
представените към тях документи се взима от Оценителната 
комисия, която ще разполага с цялата необходима 
информация. 
 
3.Образците са достъпни на електронния сайт на Държавен 
фонд “Земеделие“ и не следва да се променят публикуваните 
документи и да се добавят нови към тях. Даваме пояснение 
за точното местонахождение на ТДИ и бизнес план както 
следва: След като копирате предоставения линк в адресната 
лента на браузъра си и потвърдите, се отваря страница на 
Държавен фонд „Земеделие“, секция „Мерки за 
подпомагане“. Избирате Подмярка 19.2 „ Прилагане на 
операции в рамките на стратегии за Водено от общностите 
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цитира точно този закон. 
 
Благодаря предварително за отговорите. 

местно развитие“ и в съдържащите се документи  на позиция 
трета е документ ТДИД_19.2- Таблица за допустими 
инвестиции, на позиция четвърта и пета са двата формата на 
19.2_Бизнес_план. В допълнение в документа, който е на 
втора позиция -„списък_МИГ“ е указано, че МИГ 
Перущица-Родопи е под номер 31 и този номер трябва да 
попълните в Таблица на допустимите инвестиции. 
Имайте предвид, че ДФЗ си запазва правото да актуализира 
електронната си страница и е възможно да има размествания 
в позициите на документите. 
 
4.Моля вижте въпроси № 2 от 07.04.2020 г и № 5, подвъпрос 
1 от 13.04.2020 г. и отговорите към тях. 
 
5.Предоставената информация не е достатъчна, за да се 
отговори еднозначно. За преценка относно вида дейност 
уточнете кода на икономическа дейност на предприятието 
си/проекта си. Допълнително дали извършвате услуга или 
производство зависи и какъв  вид  продукция/услуги 
залагате в Таблица 3 Производствена и търговска програма 
от бизнес-плана. 
Разясненията се дават по отношение на условията за 
кандидатстване, не съдържат становище относно качеството 
на проектното предложение и са задължителни за всички 
кандидати. 
Окончателно решение по оценка на проектните 
предложения и представените към тях документи се взима 
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от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 
необходима информация. 
 
6. Приложимите индикатори по подмярката са част от 
одобрената Стратегия за водено от общностите местно 
развитие и промяната им се извършва по приложима 
процедура, след анализ и съгласно чл.39,т.4  от Наредба 22 
от  14.15.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2.  
 
7.Дейност с код  10.85 - Производство на готови ястия е 
допустима дейност, ако резултатът от дейността не е 
продукт, включен в Приложение I на Договора за 
функциониране на Европейския съюз. Съгласно 
Класификатора на икономическите дейности,  дейност с код 
10.85 не включва приготвянето на готови ястия за 
непосредствена консумация, например ресторанти и ако я 
изпълнявате като дейност/продукт/услуга, която не попада в 
обхвата, дефинициите и разпоредбите на Закона за туризма 
чл.3, ал.1 и 2 и Параграф 1, т.90 от Допълнителните 
разпоредби, то вашата дейност не е туристическа дейност. 
Разясненията се дават по отношение на условията за 
кандидатстване, не съдържат становище относно качеството 
на проектното предложение и са задължителни за всички 
кандидати. 
Окончателно решение по оценка на проектните 
предложения и представените към тях документи се взима 
от Оценителната комисия, която ще разполага с цялата 
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необходима информация. 
 
8. В случай, че кандидатствате за туристическите дейности 
съгласно посоченото определение в т.13.1“Допустими 
дейности“ от Условия за кандидатстване, при стартиране на 
дейността следва да спазите разпоредбите и 
регистрационните режими съгласно Закона за туризъм. 

 


