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23.07.2018

ПО ПРОЦЕДУРА № BG 06RDNP001-19.047 - МИГ ЗАВЕТ - КУБРАТ:
ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“
Данни на подателя
Разяснения от МИГ
( име и /или ел.поща)/ Въпрос
Имам следните въпроси по Условията за
кандидатстване на процедурата за подбор на
проекти № BG06RDNP001 – 19.047 ПО
ПОДМЯРКА
4.1
„ИНВЕСТИЦИИ
В
ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА” ОТ МЯРКА М04
„ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ”:
Въпрос 1:
– Във връзка с критерий „Проектът е за
биологично земеделско производство“, считат ли
се за биологични стопанства, които са изцяло или
частично в преход, съгласно сертификационно

Във връзка с поставените въпроси даваме следните
пояснения:
1.
Приоритет се дава на проекти с инвестиции и
дейности от стопанства за производство на биологични
продукти и/или стопанства в преход към биологично
производство. Този критерий се счита за изпълнен за
проекти, при които над половината от допустимите
инвестиционни разходи, са свързани с производство на
биологични продукти и/или продуктите са в преход
към биологично производство.

писмо към договор за контрол по смисъла на чл.
18, ал. 3 от Закона за прилагане на Общите
организации на пазарите на земеделски продукти
на
Европейския
съюз
(ЗПООПЗПЕС)
с
контролиращо лице, получило разрешение от
министъра на земеделието и храните за
осъществяване на контрол за спазване правилата
на биологичното производство по реда на чл. 19 и
20
Въпрос 2:
- Считат ли се за биологични стопанства, които са
с 80% биологично отглеждани култури към
текущата стопанска 2017/2018г? Необходимо ли е
цялото стопанство да е сертифицирано, съгласно
договор за контрол по смисъла на чл. 18, ал. 3 от
Закона за прилагане на Общите организации на
пазарите на земеделски продукти на Европейския
съюз (ЗПООПЗПЕС) с контролиращо лице, за да
бъде признат критерия, с оглед ограничителните
заповеди след 2016г. за поемане на нови
ангажименти по Мярка 11? Ще се счете ли
условието за изпълнено, ако цялото стопанство е
биологично отглеждано към 2016г., съгласно
Заявление за подпомагане за 2016г. /За директни
плащания/ и Уведомително писмо от ДФЗ за
2016г. за одобрение и неодобрение за участие по
мярка 11"Биологично земеделие" от ПРСР 20142020 г.? ЗПООПЗПЕС?
Въпрос 3:
По отношение на размера на финансовата помощ -

2.
Това, че има ограничителна заповед за поемане
на ангажименти по мярка 11 не означава, че
земеделските стопани не могат да се включват в
система за контрол (те нямат да получават субсидии за
биологично производство). Един земеделец може да
има разнородно стопанство, т.е едни култури може да
ги отглеждат по биологичен метод, а други не. Също
така може част от едни и същи култури да са
сертифицирани вече, а други да са все още в преход. И
в двата случая земеделското стопанство се счита за
биологично, но само по отношение на културите и/или
животните, които са включени в система на контрол. В
тази връзка когато бенефициентите залагат на точки за
биологично производство по подмярка 4.1 трябва да
разработят бизнес план, който обхваща само тази част
на стопанството, като поне половината от допустимите
разходи трябва да са свързани и обосновани за
биологично производство в стопанството.
3.
Дава се увеличение само, ако кандидатите
отговарят на посочените изисквания. Поетите
ангажименти трябва да са за тези култури и/или
животни, за които е разработен бизнес плана и за
които са насочени инвестициите по подмярка 4.1.
Независимо от това, дали кандидатите са заявили
подпомагане по мярка 11 "Биологично земеделие" от
ПРСР 2014 - 2020 г. или са включени в система за
контрол без да са заявили субсидии, са биологични
стопани.
За да отговорят на тези изисквания е необходимо
земеделските стопани да представят сертификат, че

се увеличава с 15 на сто за инвестиции, изцяло
свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти
по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014
- 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214
"Агроекологични
плащания",
направление
"Биологично земеделие" от ПРСР 2007 - 2013 г.
Прилага се и за кандидати, които са заявили
подпомагане по мярка 11 "Биологично земеделие"
от ПРСР 2014 - 2020 г. към датата на
кандидатстване и към момента на подаване на
заявка за плащане са одобрени и изпълняват
ангажимент по мярка 11 "Биологично земеделие"
от ПРСР 2014 - 2020 г.
Счита ли се условието за изпълнено за
бенефициенти, които към настоящата стопанска
година 2017/2018г. изпълняват ангажименти по
мярка 11 с част от стопанствата си поради
ограничителните заповеди за поемане на нови
ангажименти на Министъра на земеделието и
храните за 2017г. и 2018г., но към 2016г.
стопанствата са изцяло биологични, съгласно
Заявление за подпомагане за 2016г. /За директни
плащания/ и Уведомително писмо от ДФЗ за
2016г. за одобрение и неодобрение за участие по
мярка 11"Биологично земеделие" от ПРСР 20142020 г.?
С уважение
Дарина Антонова
Мениджър Европейски проекти

кандидатът
е
производител
на
продукт/и,
сертифициран/и като биологичен/и или друг документ
издаден от контролиращо лице, удостоверяващ, че
земята/площите и/или наличните животни, с които е
обосновано ползването на инвестициите свързани с
производство на биологични продукти, са предмет на
контрол към датата на кандидатстване и са
сертифицирани като биологични.
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Относно: ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА
ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ЗА
ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА
БЕЗВЪЗМЕЗДНА
ФИНАНСОВА ПОМОЩ № BG06RDNP001 –
19.047 ПО ПОДМЯРКА 4.1 „ИНВЕСТИЦИИ В
ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ МЯРКА М04
„ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ“

Във връзка с поставения въпрос даваме следните
пояснения:

Критериите за допустимост на кандидата са посочени в
подраздел 11.1 „Критерии за допустимост на
кандидатите“ (11 стр.) от Условията за кандидатстване
по подмярка
4.1„Инсвестиции в земеделските
стопанства“ от мярка М04„Инвестиции в материални
Ви отправям запитване за разяснение под формата активи“. Същите имат пълно съответствие с
на следния въпрос:
критериите за допустимост на кандидата от одобрената
Стратегия за ВОМР на „МИГ Завет - Кубрат“.
Въпрос №1: ТП ДЛС „Воден – Ири Хисар“ има
намерение да участва в обявената процедура от В раздел 21 „Ред за оценяване на проектните
„МИГ Завет – Кубрат“ за предоставяне на предложения“ (41 стр.) е посочено: „За всички
безвъзмездна финансова помощ по подмярка 4.1 неуредени в текстовете по мярката случаи се прилага
„Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка Наредба №22 от 14.12.2015г.“
М04 „Инвестиции в материални активи“.
Процедурата се обявява в рамките на прилагане на В тази връзка моля, запознайте се с чл.18, ал.1 и ал.3 от
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките Наредба №22/14.12.2015 г.
на стратегии за Водено от общностите местно Обръщаме внимание, че допустимостта на кандидата е
развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите част от оценката за Административно съответствие и
местно развитие“ от Програмата за развитие на допустимост (АСД) и „МИГ Завет – Кубрат“ не може
селските райони за периода 2014-2020 г. Считаме, да дава предварително становище, относно този
че това намерение ще се осъществи чрез въпрос.
„Северноцентрално държавно предприятие“ ДП,
ЕИК 201616805, гр. Габрово, ул. „Бодра смяна“
№3,
чрез
ТП
ДЪРЖАВНО
ЛОВНО
СТОПАНСТВО <<ВОДЕН – ИРИ ХИСАР>>,
БУЛСТАТ 2016168050193, седалище и адрес на
управление: с.Острово, общ.Завет, обл.Разград,
съгласно р.11. Допустимост на кандидатите, т.11.1
Критерии за допустимост на кандидатите, подт.5
Кандидатите трябва да имат седалище или

съответно постоянен адрес за физическите лица на
територията на община Завет или община Кубрат
от Условията за кандидатстване. Във връзка с
гореописаното Ви отправяме следният въпрос:
СЦДП ДП ТП ДЛС Воден-Ири Хисар допустим
кандидат ли е?

инж. КИРИЛ КОЛЕВ
Директор на ТП ДЛС Воден – Ири Хисар

