Предложения по Проект на насоки на кандидатстване по процедура чрез
подбор по подмярка 4.2.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на
селскостопански продукти по Тематичната подпрограма“ от мярка 4
„Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските
райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. от Фондация Смарт Агростарт
Във връзка с публикуваните насоки за кандидатстване по процедура по подмярка 4.2.2
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти по Тематичната
подпрограма“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на
селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г. и в съответствие с АПК, Раздел I и II,
представяме на Вашето внимание, коментари и бележки свързани с намаляване на
административната тежест и анализиране на възможността за намаляване на броя изискуеми
документи от страна на малките земеделски стопани, кандидати по подмярка 4.2.2:
1. С цел намаляване на административната тежест да отпаднат документите в условията
за кандидатстване и изпълнение проверими по служебен път, които се издават от
институции свързани с МЗХГ, като например: документи издавани от БАБХ и документи
издавани от областни и общински служби на МЗХГ;
2. С цел намаляване на административната тежест да отпадне изискването за представяне
на документ № 5 към условията за кандидатстване „Справка-декларация за приходите
от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане
на площ, …”, тъй като във връзка с условието за допустимост са предвидени счетоводно
отчетни документи по т.6, т. 7, и т.8 в Раздел 24.1, които доказват наличието на доходи
от земеделска дейност, а информацията за изплатена финансова помощ във връзка със
земеделската дейност е налична в ДФЗ-РА.
3. С цел намаляване на административната тежест да отпадне представянето на
Удостоверение за регистрация на животновъден обект по смисъла на чл. 137 от ЗВД,
тъй като информация за съответната регистрация е налична в БАБХ. С цел проверимост
на обстоятелствата, може да се предвиди регистрационния номер на съответният
животновъден обект.
4. С цел намаляване на администартивната тежест да бъде намален периода на
документа по т. 25 и т.26 от Раздел 24.1, като се вземе предвид максималният период
за обработка на проектните предложения, срока за изпълнение на проекта и
предвидения срок за мониторинг след изплащане на финансовата помощ. При
възможност да бъде определен по – кратък срок, които е в сила към момента на
кандидатстване и изискване за осигуряване на съответния период за периода на
мониторинг след изплащане на съответната финансова помощ. По този начин ще се
осигури възможност за отразяване на нормалните пазарни практики и прилагането на
договори, които са действащи преди стартиране процедурата.

5. С цел намаляване на администартивната тежест да отпадне документа по т.38 от Раздел
24.1 „Договор за финансов лизинг с приложен към него погасителен план за
изплащане на лизинговите вноски”. Прилагането на съответния договор да се
предвиди като изискуем към искането за плащане като по този начин ще се постигне
реална възможност за използването на финансовия лизинг като механизъм за
изпълнение на инвестиции по подмярката съобразен с реалният срок в които стартира
придобиването на активите и периода на изплащане на лизинговите вноски.
6. С цел намаляване на администартивната тежест и елиминиране на възможността за
объркване от страна на кандидатите да отпадне документа по т. 41 „Документация за
възложената обществена поръчка за изпълнение на дейностите по проекта”.
Определението за малки земеделски стопанства в ПРСР по своята същност предполага,
че същите не се явява възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки.

Забележка: предложенията са изготвени на база на проведена анкета сред широката
общественост във връзка с изпълнение на поетите ангажименти по договор
№BG05SFOP001-2.009-0040-C01/19.12.2018 г. за финансиране на проект №BG05SFOP0012.009-0040 с наименование „Заедно за българското село! – Информиране на широката
общественост, събиране на данни за обществените нагласи и разработване на бази данни
с цел подпомагане на процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на политиките
и законодателството в сектор „Земеделие и развитие на селските райони с оглед
подобряване на гражданското участие в тези процеси“, финансиран от Европейски съюзЕвропейски социален фонд и изпълняван по Оперативна програма „Добро управление“,
процедура BG05SFOP001-2.009.
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