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Публикувано на 09.08.2022 г. 

№, дата на 

получаване 
Данни на подателя (име и/или ел. поща), въпрос Разяснение от УО 

№ 1 от 

25.07.2022 г. 

cpoavicena@abv.bg 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

Моля, разяснение за следното:  

Съгласно точка 11.1 от Условията за кандидатстване по 

процедура чрез подбор № BG06RDNP001-1.004 по 

подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и 

действия по осведомяване“ от мярка 1 „Трансфер на 

знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-

2020 г. се чете текста в това число, което предполага 

конкретно изреждане на допустими кандидати, но не ги 

ограничава, тъй като е описано, че кандидатите трябва 

да отговарят на чл.18, ал.1 от Закона за 

професионалното образование и обучение (ЗПОО) в 

който центровете за професионална квалификация са 

институции, предоставящи образователни и 

демонстрационни дейности.  

В т.16 от таблицата за Административно съответствие е 

описано, че : "Дейностите и инвестициите предвидени в 

  

 

 

В т. 1 на Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на 

кандидатите“ на Условията за кандидатстване са посочени 

допустимите кандидати по настоящата процедура, а именно: 

висши училища, професионални гимназии, научни институти 

и научни центрове, опитни станции/Държавно предприятие 

„Научно-производствен център“.  

За да са допустими за подпомагане по процедурата 

кандидатите следва да попадат в една от посочените 

категории. 
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проектното предложение, за които се изисква 

лицензиране, разрешение и/или регистрация за 

извършване на дейността/инвестицията съгласно 

българското законодателство, се подпомагат само ако са 

представени съответните лицензи, разрешения и/или 

документ, удостоверяващ регистрацията." 

предоставяйки лиценз.  

Въпроса ни е , ако сме ЦПО с лиценз към НАПОО и в 

лиценза са включени кодовете 621 „Растениевъдство и 

животновъдство“, 623 „Горско стопанство“, 541 

„Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна медицина“ 

и разполагаме със собствени опитни полета  и 

лаборатория, допустим кандидат ли сме по процедурата? 

С Уважение 

Йорданка Андреева 

Управител на Фондация "Разпространение на знание 

и социални дейности Авицена" 

№ 2 от 

27.07.2022 г. 

Stoimen Petkov <zemedelie@outlook.com> 

 

1. Съгласно раздел 13.1 точка 5 " ....... разходите за 

 

 

1. Съгласно условията за изпълнение на одобрени проекти 
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инвестиции трябва да се използват само и единствено за 

демонстрационни дейности, предвидени по проекта и да 

са придобити след сключване на административния 

договор".   Въпроса ми е: Предвидени са 90 броя 

демонстрации (т.е. всеки месец от изпълнението на 

проекта има по три демонстрация), за която ни е 

необходим трактор на стойност около 55 - 60 000 лв. Да 

разбираме ли, че след приключване на проекта, този 

трактор няма да може да се използва в опитното поле 

или опитната станция? 

 

2. При положение, че след приключване на проекта 

активите не могат да се ползват за други дейности извън 

проекта ще може ли тогава да ги продадем? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

по процедурата, бенефициентът се задължава от датата на 

подписване на административния договор до изтичане на 

срока за мониторинг да използва активите, обект на 

подпомагане по АДБФП, съгласно съответното им 

предназначение, посочено в одобреното проектно 

предложение, a именно за демонстрационни дейности. 

 

 

 

 

 

2. Съгласно т. 2.12.4 от Раздел II. „Критерии за допустимост, 

ангажименти и други задължения на бенефициентите, на УО 

на ПРСР 2014 – 2020 г. и на Държавен фонд „Земеделие“ 

(ДФЗ–РА)“ на глава А. „Техническо изпълнение на 

проектите“ на Условията за изпълнение, Бенефициентът се 

задължава от датата на подписване на административния 

договор до изтичане на срока за мониторинг „под каквато и 

да е форма да не преотстъпват ползването и да не 

извършват разпоредителни сделки с активи - предмет на 

подпомагане по административния договор (освен когато 

това се изисква по закон), както и да не допуска 

принудително изпълнение върху такива активи – освен в 
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3.  Раздел 13.2 т. 3 буква б) "съответствие на 

техническите характеристики и капацитета на 

планираните инвестиции, за които се предоставя 

финансова помощ" ще може ли малко разяснение, как 

използването на един трактор и съответния прикачен и 

навесен инвентар необходими за демонстрация ще 

трябва да съответства на размера на площта при 

положение, че имаме определено опитно поле за трайни 

насаждения което е на площ от 30 до 50 дка.?  

 

 

 

 

случаите на подмяната на оборудване с изтекъл 

амортизационен срок. В последния случай подмяната е 

допустима за новопроизведено оборудване със същите или 

по-добри характеристики и може да се извърши само след 

изрично одобрение от УО“.  

Срокът за мониторинг на проекти с одобрени инвестиционни 

разходи е посочен в т. 4.1 и т. 4.2 от Раздел I. „Срок за 

изпълнение на одобрения проект“ на глава А. „Техническо 

изпълнение на проектите“ на Условията за изпълнение. 

 

3. Условието по т. 3, буква „б“ от Раздел 13.2 „Условия за 

допустимост на дейности“ се счита за изпълнено в случай, че 

планираните инвестиции са съобразени с условието по т. 3 от 

Раздел 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“, 

както и с условията по т. 6 и т. 7 от Раздел 13.1 „Допустими 

дейности“ на Условията за кандидатстване. За доказване на 

условието, кандидатът попълва информация в раздел 

„Описание на техническите характеристики и капацитета на 

планираните инвестиции“ на Приложение № 2 „План 

програма на демонстрационните дейности“ и колона 

„Демонстрация/демонстрации, за която/които ще се използва 

актива“ от Таблица на заявените разходи № 2 или Таблица на 

заявените разходи № 3 от Приложение № 3 „Финансов 
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4. В колко демонстрации може да участва едно лице по 

различни теми? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ако едно лице участва в 10 боря демонстрации по 

различни теми приравнява ли се на 1 лице = 10 

участника 

план“. 

 

4. Съгласно т. 2, буква „б“ от Раздел 15 „Допустими целеви 

групи“ на Условията за кандидатстване: „Едно лице може да 

бъде включено в неограничен брой демонстрации на 

различни теми, само ако не участва по едно и също време в 

друга демонстрация, подпомагана по настоящата 

процедура“. 

Следва да имате предвид, че съгласно т. 2.23 от глава Б. 

„Изменение и прекратяване на административния договор, 

финансово изпълнение на проектите и мерки за 

информиране и публичност“ на Условията за изпълнение на 

одобрени проекти: „В случай че се установи, че дадено лице 

вече е участвало в предвидена по настоящата процедура 

дейност на същата тема, финансирана по същия и/или друг 

проект и/или програма, от държавния бюджет или от 

какъвто и да било друг публичен източник, за същото лице 

няма да бъдат изплатени средства на организацията“.  

 

5. Да, при изпълнени условия за допустимост на целевата 

група и допустимите дейности. 
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Благодаря ! 

 

 


