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Българска асоциация на
консултантите по европейски
програми /БАКЕП/
Изх.. № 33-БП-ПРСР/31.07.2020 г.

ОТНОСНО: ПРЕДЛОЖЕНИЯ И КОМЕНТАРИ НА БАКЕП ПО ПРЕДОСТАВЕН ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ПРОЕКТ
НА НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 21 „ИЗВЪНРЕДНО ВРЕМЕННО ПОДПОМАГАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ
СТОПАНИ И МСП, КОИТО СА ОСОБЕНО ЗАСЕГНАТИ ОТ КРИЗАТА, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ COVID-19“ ОТ
ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обявени обществени консултации от Министерство на земеделието, храните и горите на Проект
на Наредба за прилагане на мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и МСП,
които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. Българска асоциация на консултантите по европейски програми /БАКЕП/
обръща внимание на следните текстове, които се нуждаят от прецизиране и промяна както следва:
1. Чл. 3 (1) т. 1 – Не е ясно как ще се процедира, ако кандидатите земеделски стопани имат стопанство
от смесен тим – извършват дейност и в сектор „Растениевъдство“ и в „Животновъдство“.
2. БАКЕП счита, че в Чл. 5 и чл. 6 следва да отпаднат условията, описани в т.1, 2 и 3 и съответно (1)
т.1, 2 и (2). Достатъчно условие е, кандидатите да са регистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999
г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (обн., ДВ, бр. 10 от 1999 г.)
3. В Чл. 7. (1) т.1 като допустими за подпомагане по чл. 3, ал. 1, т. 3 кандидати да се добавят и микро
предприятията. По-горе в чл.3 т.3 са включени. В обосновката на мярката, представена и гласувана
от Комитета за наблюдение на ПРСР като допустими кандидати бяха посочени: „МСП“ означава
микро-, малко или средно предприятие съгласно определението в Препоръка 2003/361/ЕО на
Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L
124, 20.5.2003 г., стр. 36).“ Няма никаква причина микро предприятията да бъдат изключени от
подкрепа, още повече, че има земеделски стопани, които са със статут на микро предприятие,
добавят стойност и преработват собствената си земеделска продукция и са засегнати от кризата в
същата и дори по-голяма степен от по-големите преработватели поради свитото търсене, ограничен
туризъм и по-слаба дейност на ресторанти и заведения за хранене. Микро предприятията,
преработващи селскостопански продукти бяха изключени от възможността да получат подкрепа по
ОПИК за последствията от COVID-19 и ако не бъдат подпомогнати чрез настоящата мярка ще
останат единственият сектор, не получил макар и минимална помощ.
4. В Чл. 7. (1) т.1 е употребено понятието „развитие на селскостопански продукти“. Следва да се даде
ясна дефиниция какво е развитие и с какви документи, по какъв начин се доказва от кандидатите.
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5. БАКЕП смята, че заложеното изискване в чл. 7 (2) т. 2 е дискриминационно и допустими кандидати
трябва да бъдат и лица, нерегистрирани по Закона за данък върху добавената стойност, които също
понасят негативни последици от пандемията.
6. Текстът на Чл. 10. (2) б) „броя на животните от съответния вид одобрени по ПРСР 2014-2020 г. в
случаите, в които стопаните не са участвали по схемите за директни плащания през 2019 г. и 2020
г.“ следва да се прецизира. Не става ясно по кои мерки следва да са одобрени, какво означава
одобрен „брой животни“ и ако това са данни от одобрен бизнес план, то коя година се има предвид.
Същото се отнася и за аналогичния текст за сектор „Пчеларство“ в т.3 буква б).
7. В Чл. 11. (3) не е ясно какъв е „периода до кандидатстване по мярката“ като смятаме и че това
условие следва да отпадне.
8. В Чл. 12 (4) от подкрепа се изключва вино. Какви са мотивите за това? Предприятия, произвеждащи
вино и преработващи грозде като селскостопански продукт бяха изключени от обявените
процедури по ОПИК 2014-2020 г. за преодоляване на последствията от COVID-19 и не включването
на този сектор на практика ще лиши от подкрепа цял бранш, който е пряко свързан със секторите
туризъм, ресторантьорство и понесе значителни загуби от тяхното не функциониране.
9. В Чл. 14. (1) т. 4 „за маслодайна роза“ да се разшири и с други етерично-маслени култури, някои,
които бяха включени в списък с приоритетни култури при програмирането и изпълнението на
подмерки 4.1 и 4.2 на ПРСР 2014-2020г, а сега не са определени като такива.
10. В Чл. 14. (1) т. 6 „за декоративни растения“, считаме че посочената ставка „а) до 1 ха – 2 000 лв.“ е
несъразмерна като е неясно защо има толкова съществена разлика с нивата за подпомагане за
плодовете, зеленчуците и розите?
11. В Чл. 14. (1) т. 8 „за говеда“ да се уточни дали тук се включват и други категории като телета, юници
12. В Чл. 15. (1) ставките по т.1, 2 и 3 са съответно 30 лв., 245 лв. и 430лв. като не са ясни мотивите за
наличието на разлика. Защо се счита, че единият работи повече от другия?
13. В чл. 15 ал. (2) следва да се прецизира, за да е ясно дали може да се кандидатства и по чл. 14 и по
чл.15, ако земеделският стопанин произвежда култури и от двата члена или животни – например
има овощни градини и отглежда птици.
14. Относно Чл. 16. (1) е добре да се поясни, че приходите/доходите трябва да са резултат от собствена
преработка, за да не се подпомагат приходи от търговия с преработени селскостопански продукти,
ако това е волята и идеята на МЗХГ.
15. В Чл. 16. (4) се въвежда понятието „средноаритметичния оборот за месеците март - юни на 2019
спрямо периода март – юни“. Навсякъде другаде в наредбата се използва „приходи от продажби
на преработени селскостопански продукти“. Има съществена разлика между нетни приходи и
оборот. Така например в облагаемия оборот влизат получени авансови плащания, които не са нетен
приход. Следва да се прецизира и навсякъде да се ползва едно понятие.
16. Относно Чл. 19. (1) не е ясно как за кандидатите за финансово подпомагане чл. 3, ал. 1, т. 2 ще се
удостовери колко персонал имат?
17. В Чл. 20. (2) т.4 Удостоверение от Националния статистически институт за определяне на кода на
основната и допълнителни икономически дейности на кандидата – следва да се уточни за кой
период се изисква удостоверението и да се допълни - за кандидати, заявили подпомагане по чл.
12, ал. 1, т. 1

гр. София 1756, ул. Лъчезар Станчев 5, Sopharma Business Towers, сграда Б, ет. 12
Тел.: 02 810 00 71; ЕИК: 175804945, Email: info@bakep.org
http://www.bakep.org
18. В Чл. 20. (2) т. 6 Оборотна ведомост за периода 2019 г. и периода март-юни 2020 г. - Достатъчен ли
е този документ да сравни спад в приходите от преработвани селскостопански продукти. Би
следвало да се изисква някаква аналитичност, защото има млекопреработвателни предприятия,
които освен млечни продукти, произвеждат и наподобяващи/заместващи млечни продукти.
Възможно е някои преработватели да имат приходи от преработка на селскостопански продукти,
не включени в продуктите по чл.12 ал.3. Тук възниква същият проблем като с доказването на
критерия за износ на преработени селскостопански продукти по втория прием по подмярка 4.2 от
ПРСР, когато се изискваха стотици фактури като първични счетоводни документи. Не бива да се
допуска подобна административна тежест. Възможни варианти - справка по образец, в която да се
декларират нетните приходи от допустимите за подпомагане преработени земеделски продукти
със съответните номера на фактури например или да се изисква счетоводна аналитичност на
сметка приходи от продажби на продукция за съответните месеци отделно за продуктите,
допустими за подпомагане.
19. В Чл. 20. (2) т. 7 Справка за актуално състояние на всички трудови договори, заверена от НАП за
периода март – юни 2020 г. – за кандидати, заявили подпомагане по чл. 12, ал. 1, т. 2. - Всеки
кандидат може да си свали тази справка от страницата на НАП, ако има електронен подпис или Пик
и не е нужно хартията да се заверява и да се създава допълнителна административна тежест.
20. В Чл. 21. (1) няма яснота в какъв срок ДФЗ-РА е длъжен да извърши проверки и какво става, ако
има подадени заявления на стойност повече от предвидения бюджет? С оглед факта, че
заявленията ще се подават на хартия през областните дирекции, а не през ИСУН, т.е няма надеждна
система, която да гарантира в реално време подредбата на входираните заявления на национално
ниво, а не само на областно, категорично не трябва да се въвежда принципът пръв по време, пръв
по право. При недостиг на средства кандидатите по чл.7 да се класират в низходящ ред спрямо %
спад в нетните приходи, като първо се подпомогнат фирмите, регистрирали най-голям спад. А тези,
които кандидатстват с персонал, в низходящ ред по брой персонал. Това е най-справедливият
подход, първо да бъдат подкрепени тези, при които загубите са най-големи.
21. В Чл. 21. (2) не е уточнено как ще се извършва уведомяването? Паралелно с изпращане на писма
на хартия, с цел бързина да се изпращат уведомления и по електронната поща на кандидатите,
които да могат на етап кандидатстване да изберат вариант за уведомление по надежден, посочен
от тях електронен адрес.
22. В Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1, т. 1 Подпомагани култури списъкът с плодове е непълен. Каква
е причината списъкът с плодове да е ограничен. Липсват боровинки, къпини, френско грозде и др.
Това са трайни насаждения в меки плодове, при които търсенето тази години е също така
ограничено поради факта, че се купуват основно от ресторанти, туристически обекти и са скъпи
плодове. Би следвало списъкът да се синхронизира с плодове и зеленчуци от чувствителните
сектори, включени в списък по подмярка 4.1 втори прием 2016г. Няма логика преди няколко години
МЗХГ да приоритизира определени плодове, да подпомага създаването им, а при криза като
пандемията Covid19 вече да ги изключва от приоритетната подкрепа. При тези стопанства
средносписъчният брой на персонала преди сезон/март-юни/ е малък, защото за прибирането се
наема временно сезонна работна ръка и подкрепа на база персонал е нерелевантна.
23. В Приложение № 5 към Чл. 19, ал.1 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ/ПЛАЩАНЕ Никъде не пише за
колко средства се кандидатства.
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24. В Приложение № 7 към Чл. 20, ал.1 в заглавието да се добави и „за плащане“
25. В Приложение № 7 към Чл. 20, ал.1
т.4 Производствени сектори, свързани с
преработката/маркетинга на селскостопански продукти да се уточни дали се попълва
наименование по и номер По КИД ли?
26. В Приложение № 7 към Чл. 20, ал.1 т.4 II. Подпомагани дейности да се добави и „микро
предприятия“
27. В проекта на наредбата не са предвидени никакви задължения и ангажименти за бенефициентите
след получаване на финансовата помощ. Липсва такъв дори за публичност /поставяне на плакат с
логото на ЕФРСРС/ или за осъществяване на дейност например за минимален период от месеци
след плащане. Каква устойчивост ще се постигне по този начин?

гр. София
31.07.2020 г.
БАКЕТП

