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Запитване 

№ 1 

(09.11.2020) 

 

проф. Марин Христов,  

Сдружение за научноизследователска  

и развойна дейност 

 

Съгласно критериите за допустимост на кандидатите по 

Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-16.003 по 

подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и функциониране 

на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 

„Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските 

райони за периода 2014-2020 г., за безвъзмездна финансова 

помощ могат да кандидатстват оперативни групи, учредени 

като дружества по смисъла на чл. 357 - 364 от Закона за 

задълженията и договорите (ЗЗД). В Процедурата са 

посочени изисквания за членовете на оперативната група. 

„Сдружение за научноизследователска и развойна дейност“ 

(СНИРД) е юридическо лице с нестопанска цел, определено 

за извършване на дейност в обществена полза. Основната цел 

на Сдружението са извършването на независими научни 

изследвания и разпространяване в широк мащаб резултатите 

от тези дейности посредством преподаване, публикации или 

трансфер на знания. 

Допълнителни цели на сдружението са: 

Развитие и утвърждаване на технологиите; 

 

 

 

 

 

Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел, са допустими участници 

в оперативните групи съгласно т. 2, буква „е“ от раздел 11.1. 

„Критерии за допустимост на кандидатите“ на Условията за 

кандидатстване, когато предметът консултанска дейност е в 

областта на селското стопанство или храните. 

В Раздел 24 „Списък на документи, които се подават на етап 

кандидатстване“ от Условията за кандидатстване са посочени 

документите, които трябва да се приложат, за да се удостовери 

допустимостта на кандидата. Условията, за които не е предвиден 

документ могат да се проверяват служебно, а при необходимост 

могат да бъдат изискани допълнителни документи от кандидата. 

Оценката на допустимостта на кандидатите се извършва от 

оценителната комисия, въз основа на проектното предложение в 

неговата цялост, в т.ч. всички представени документи. 

Моля да имате предвид, че участието на всеки един член на 

оперативната група следва да бъде обосновано във връзка с 

идентифицирания проблем, предвидените дейности и 

очакваните резултати, като капацитета и описанието на 
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- Насърчаване на иновационната култура и 

конкурентоспособността на предприятията и организациите, 

основани на знанието; 

- Съдействие за създаването на ефективна работна 

среда за научноизследователска и иновационна дейност; 

Изработване на стратегии, които да подпомогнат развитието 

на научните изследвания; 

- Участие в инициативи, които осигуряват 

разпространяване на резултатите от извършените научни 

изследвания и експерименти. 

 

В тази връзка, моля за Вашето становище дали Сдружение за 

научноизследователска и развойна дейност отговаря на 

изискванията на т. 11.1.2., буква „е“ от Процедура чрез 

подбор № BG06RDNP001-16.003 по подмярка 16.1. 

„Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни 

групи в рамките на ЕПИ“ по мярка 16 „Сътрудничество“ от 

Програма за развитие на селските райони за периода 2014-

2020 г. (еднолични търговци и юридически лица с предмет 

на консултантската дейност в областта на селското 

стопанство или храните, регистрирани по Търговския закон 

или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и 

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ)), 

съответно дали има качеството на допустим член на 

оперативна група, съгласно други критерии по 

горепосочената процедура. 

 

конкретните задачи на всеки един член в оперативната група 

подлежат на оценка от страна на оценителната комисия. 

 

Запитване 

№ 2 

boevastefka@gmail.com  

mailto:boevastefka@gmail.com
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(10.11.2020) Здравейте, имаме следните въпроси във връзка с Процедура 

чрез подбор на проектни предложения BG06RDNP001-

16.003 - по подмярка 16.1. „Подкрепа за сформиране и 

функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ по 

мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на 

селските райони за периода 2014-2020 г., а именно: 

 

1) Срокът за изпълнение е 30 месеца от подписване на 

договор за подпомагане, но не по късно от 01.10.2023г. В 

случай на заложени разходи за заплати, как следва да се 

направи калкулацията? Пример – да се заложи последна 

заплата за август, която да бъде изплатена септември 2023 г., 

преди 01.10.2023г., или последна заплата за септември 2023 

г., която да бъде изплатена октомври 2023 г.? 

 

2) Ако се увеличи броят на експертите, предоставени от 

някой от участниците в оперативната група, или настъпят 

други промени засягащи договора за сформиране на 

оперативната група, допустимо ли е при съществуващ 

договор, промени да бъдат нанесени чрез анекс? Уточнявам, 

че договора отговаря на всички изисквания по насоките на 

настоящата процедура. 

 

3) Съгласно насоките за отчитане на проектните 

предложения, за всички извършени разходи следва да се 

предостави заверено от банката платежно нареждане + пълно 

дневно банково извлечение. Това означава ли, че всички 

разходи следва да бъдат разплатени по банков път? Пример - 

разходите за работна заплата. По закон има и други 

 

 

 

1. Съгласно т. 5.14 от Раздел V. Права и задължения на ДФЗ – 

РА от Условията за изпълнение по подмярка 16.1, Държавен 

фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция има право да откаже 

пълно или частично изплащане на финансовата помощ по 

проекта, при наличие на някое от следните обстоятелства: 5.14. 

искането за окончателно плащане не е подадено в срока по т. 1 

от Раздел I от настоящите Условия за изпълнение, ведно с 

всички изискуеми документи съгласно Условията за изпълнение, 

от което следва, че дейностите по проекта следва да са 

изпълнени и заявени не по късно от 01.10.2023 г. 

2. Условията, при които договорът може да бъде изменен са 

посочени в раздел V. Изменение и прекратяване на договора от 

административния договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ. 

 

3. Съгласно т. 8 от раздел 14.3. „Недопустими разходи” от 

Условията за кандидатстване по подмярка 16.1, разходи, 

платени в брой, с изключение на разходи за командировки, са 

недопустими за подпомагане. 
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допустими начини за разплащане, но съгласно насоките не 

става ясно дали документа ще бъде признат. 

 

4) При отчитането на проекта се изисква платежно 

нареждане за платените осигуровки, те обаче са по кодове за 

целия персонал, как се подхожда? Какви документи ще се 

изискват, за да се разграничи персонала по проектното 

предложение от другия наличен такъв за всеки един участник 

в оперативната група? 

 

Документите, с които се доказват и отчитат изпълнените 

дейности по проекта по категории разходи са изчерпателно 

изброени в приложение № 1 „Документи за междинно, годишно 

и окончателно плащане” към Условията за изпълнение. 

4. Документите, с които се доказват и отчитат изпълнените 

дейности по проекта по категории разходи са изчерпателно 

изброени в приложение № 1 „Документи за междинно, годишно 

и окончателно плащане” към Условията за изпълнение. 

 

 


