Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2015 г. за прилагане на подмярка
4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални
активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е
публикувана в Държавен вестник (бр. 76 от 30 септември 2016).
По съществените изменения и промени в Наредбата се отнасят до:
Изискването минималният стандартен производствен обем трябва да бъде достигнат и за
предходната стопанска година.
За групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти
условието се счита за изпълнено, когато общият стандартен производствен обем, формиран
като сбор от стандартните производствени обеми на земеделските стопанства на членовете на
групата или организацията, отнесен към броя на земеделските стопани, членове на групата или
организацията, е над 8000 евро.
За колективни инвестиции не се подпомагат кандидати, при които някое от лицата, участващи
в юридическото лице, или някой от членовете на групата или организацията на производители:
притежава доминиращо влияние върху дейността на кандидата; участва в проекта със
стандартен производствен обем на земеделското си стопанство, който надвишава:
• 30 на сто от общия стандартен производствен обем, формиран като сбор от
стандартните производствени обеми на земеделските стопанства на членовете, с които те
участват в проекта – за юридически лица, които не са признати групи производители или
признати организации на производители на земеделски продукти, и
• 40 на сто от общия стандартен производствен обем, формиран като сбор от
стандартните производствени обеми на земеделските стопанства на членовете, с които те
участват в проекта – за признати групи производители и признати организации на
производители на земеделски продукти;
Финансовата помощ за одобрените проекти остава в размер на 50 % от общия размер на
допустимите разходи, като се увеличава с 10 % при спазване на всяко едно от условията
описани в Наредбата.
Максималното комбинирано подпомагане за проект на индивидуален бенефициент се променя
на 60%, а за проект за колективни инвестиции на 70 %.
Максималните прагове на допустими разходи за един проект и един кандидат:
• максималния размер на допустимите разходи за един проект и за един кандидат за
периода на прилагане на ПРСР 2014-2020 се променя на 1 000 000 евро;
• максималния размер на допустимите разходи за проекти, представляващи колективни
инвестиции за периода на прилагане на ПРСР 2014-2020, се променя на 1 000 000 евро;
Дългоочакваните инвестиции в съоръжения за напояване са вече факт. За да се предостави
финансиране в напоителни системи, инвестициите трябва да са:
• в съответствие с Плана за управление на речните басейни за съответния район, в чийто
териториален обхват ще се извършват инвестициите.;
• кандидатът има осигурен достъп до услуги за напояване и/или е титуляр на действащо
разрешително за водовземане или за ползване на воден обект за изграждане, реконструкция или
модернизация на съоръжение за водовземане по Закона за водите и се изпълняват параметрите
и условията в разрешителното;
• налични или са предвидени за закупуване и монтиране уреди за измерване на
потреблението на вода в рамките на планираните инвестиции;
• има влязъл в сила административен акт, издаден по реда на глава шеста от Закона за
опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие, или писмо, издадено
по реда на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за
съвместимостта на планове, програми, проект и инвестиционни предложения с предмета и

целите на опазване на защитените зони (ДВ, бр. 73 от 2007 г.), с който/което се одобрява
осъществяването на инвестиционното предложение.
За инвестициите трябва да има разработен инженерен проект от строителен инженер,
вписан в регистъра на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, правоспособен
да проектира системи за напояване. „Инженерен проект“ е документ, съдържащ анализ и
подробна информация и технически данни за планираните за изпълнение с проекта системи за
напояване в земеделското стопанство и определящ съответствието им с чл. 46 от Регламент №
1305/2013, включително потенциалните икономии и ефективните икономии на вода на
напоителната система.
По смисъла на Наредбата, напоявани площи са площи, в които към 1 януари 2007 г. е действала
система за напояване. А под Нетно увеличение на напояваната площ, се има предвид
инвестиция, свързана с изграждане на системи за напояване извън напоявани площи към 1
януари 2007 г.
Разписани са и условията за допустимост на инвестиции за рехабилитация на съществуващи
напоителни системи.
Дейностите, свързани с инвестиции за напоителни системи, трябва да бъдат съгласувани чрез
становището за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите на инвестиционното
предложение по отношение съответствието му с Плана за управление на речните басейни и
Плана за управление на риска от наводнения. Становището за допустимост трябва да е
издадено от директора на съответната Басейнова дирекция за управление на водите към
Министерството на околната среда и водите, в чийто териториален обхват ще се извършва
инвестицията.
Увеличен е броят на придружаващите общи документи за кандидатстване, като новите,
които се появяват в списъка са:
1. Декларация за изчисление на минималния стандартен производствен обем на
стопанството (по образец). Когато минималният стандартен производствен обем се доказва с
намерение за засаждане/засяване по чл. 8, ал. 3, кандидатът предоставя и декларация с данни за
предходната стопанска година – не се изисква за признати групи производители и признати
организации на производители на земеделски продукти и юридически лица, кандидати за
колективни инвестиции. Изисква се за техните членове.;
а) Когато минималният стандартен производствен обем се доказва с намерение за
засаждане/засяване по чл. 8, ал. 3, кандидатът представя регистрационна карта, издадена по
реда на наредбата по § 4 ЗПЗП, и анкетни формуляри към нея за предходната стопанска година,
когато съответствието с изискването по чл. 8, ал. 1, т. 2 се доказва с документите по чл. 8, ал. 2,
т. 3. (за животновъди).
Кандидатът представя същите документи или заповеди и за предходната стопанска
година, когато минималният стандартен производствен обем се доказва с намерение по чл. 8,
ал. 3 и когато съответствието с изискването по чл. 8, ал. 1, т. 2 се доказва с документите по чл.
8, ал. 2, т. 2. Това важи в случай, че няма регистрирана обработваема земя в ИСАК за текущата
към датата на кандидатстване стопанска година;
2. Декларация за наличната самоходна земеделска техника в стопанството, придружена от
копия на свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника, и талон за технически
преглед за наличната в стопанството самоходна техника на възраст до 7 години.
3. Разрешително за водовземане или ползване на повърхностен воден обект за изграждане
на съоръжения за водовземане, ако се предвижда такова, или Договор за извършване на услуга
„водоподаване за напояване“ (за проекти с включени инвестиции за напоителни системи).

4. Становище за допустимост по чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите, издадено от
директора на съответната Басейнова дирекция за управление на водите към Министерството на
околната среда и водите, за съответствие на инвестиционното предложение с действащите
План за управление на речните басейни и План за управление на риска от наводнения
(предоставя се на кандидата от съответната РИОСВ, за проекти с включени инвестиции за
напоителни системи).
5. Инженерен проект, изготвен и заверен от строителен инженер, вписан в регистъра към
Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, правоспособен да проектира системи
за напояване (за проекти с включени инвестиции за напоителни системи).
Някои от новите моменти в Придружаващите специфични документи, доказващи
съответствие с приоритет по критериите за оценка са:
• Отчет за заетите лица, средствата за работна заплата и други разходи за труд за
последните три години спрямо датата на подаване на заявление за подпомагане, заверена от
кандидата и НСИ (представя се в случай, че кандидатът заявява приоритет по чл. 30, ал. 1, т. 9).
• Извлечение от Книгата на членовете на сдружението, заверено с подпис и печат „Вярно
с оригинала“ от председателя на сдружението за напояване.
• Копие от годишни данъчни декларации за предходните три финансови години спрямо
датата на кандидатстване, заверени от съответната ТД на НАП (представят се в случай, че
кандидатът заявява приоритет по чл. 30, ал. 1, т. 9 в частта 3.2 от раздел IX. „Критерии за
оценка“ от приложение № 10).“
Публикувани са и критериите за оценка на проектите, като максималният брой точки е
увеличен на 124.
С публикуваните изменения и допълнения, през предстоящия прием разходите за правни
услуги са допустими. В допустими разходи са включени и разходи за такси за извършвани
услуги от държавни и/или общински органи и институции.
Новото Приложение № 13а, което представлява Списък на култури и животни, попадащи в
приоритетните за подпомагане сектори за целите на прилагане на подмярката с цел улесняване
прилагането на подмярката.
Нов момент в измененията на Наредба № 9, е предлаганото от Държавен фонд „Земеделие”-РА,
до 30 дни от датата на сключване на договора, въвеждащо обучение за ползвателите на
финансова помощ, свързано с изпълнение на проекта, с изключение на случаите, в които
бенефициентът изрично е заявил, че няма да се възползва от тази възможност. В обучението
ще взимат участие и представители на МЗХ и браншови организации.
Друг важен момент в измененията на Наредба 9 е възможността всички кандидати от
изминалия прием на 2015 г., които нямат издадена заповед за отказ за финансиране да могат да
подадат искане до Държавен фонд „Земеделие” за участие в предстоящия период на прием,
като заявят желание за включване на подаденото от тях проектно предложение в предстоящия
период на прием. Оценката на заявленията за подпомагане ще се извършва в съответствие с
критериите за оценка актуални за предстоящия период на прием.

