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Проект на Правила за изменение и допълнение на Правилата за определяне на размера
на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени
нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители
по мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., одобрени със
заповед № 03-РД/2529 от 19.08.2020 г. на изпълнителния директор на Разплащателна
агенция
(обн. в ДВ, бр. 77 от 01.09.2020 г.)

§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя по следния начин:
„(1) Когато неспазването засяга неизпълнение на показателите на бизнес плана и
неизпълнението е по-голямо от петдесет на сто от заложеното в одобрения бизнес план,
подлежащата на възстановяване финансова помощ се определя, като от петдесет на сто се
извади установеният при извършване на проверки, определени в националното
законодателство и правото на Европейския съюз, процент на изпълнение на бизнес плана,
изчислен средноаритметично за проверявания период.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Алинея 1 не се прилага и бенефициентът възстановява цялата изплатена
безвъзмездна финансова помощ, когато неизпълнението води до неспазване на критерия за
допустимост, произведената продукция да покрива най-малко петдесет на сто от капацитета
на преработвателното предприятие за подпомаганата дейност по технологичен проект.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 2. В чл. 9, ал. 2 и 3 се отменят.
§ 3. В чл. 10, ал. 1 след думата „бюджет“ се добавя „по приема“, а думите „определен в
Условията за кандидатстване или в заповедта за съответния прием, в рамките, на който е било
подадено и одобрено проектното предложение“ се заличават.
§ 2. В Приложението в „IV. Група - неспазване на "Критерии за подбор" по съответната
мярка/подмярка“ се правят следните изменения:
1. Първо предложение се отменя.
2. Във второ предложение, след думата „бюджет“ се добавя „по приема“ и думите
„определен в Условията за кандидатстване или в заповедта за съответния прием, в рамките, на
който е било подадено и одобрено проектното предложение“ се заличават“.

