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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 ! 

Публикувано на 19.08.2022 г. 

№ 3 от 

09.08.2022 г. 

Todorova <i.todorova@agriacad.bg> 

 

По отношение на публикуваните Документи за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 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. моля за 

разяснение по следните въпроси: 

 

Условия за кандидатстване 

1. Раздел 13.1. Допустими дейности, т. 2- 

Разходи за инвестиции за изпълнение на 

демонстрационни дейности в областта на селското 

стопанство се възстановяват в размер на 100% на етап 

окончателно плащане при изпълнени всички други 

изисквания. 

В този случай, кандидат за изпълнение на 

демонстрационни дейности в областта на селското 

стопанство трябва ли да попълва трета страница от прил. 

1- Таблица на заявените разходи (т.3 Амортизации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Кандидатите за изпълнение на демонстрационни 

дейности, насочени към земеделски стопани и заетите лица в 

техните стопанства, попълват единствено „Таблица на 

заявените разходи № 1“ и „Таблица на заявените разходи № 

2“ (в случай, че предвиждат разходи за инвестиции) от 

Приложение № 3 „Финансов план“.  

„Таблица на заявените разходи № 3“ от Приложение № 3 

„Финансов план“ се попълва от кандидати, които 

предвиждат демонстрационни дейности, насочени към 

горски стопани и заетите лица в техните стопанства в случай, 

mailto:i.todorova@agriacad.bg
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2. Как да се разбира изискването в раздел 14.1., т.9 „9. 

Активите по т. 4 трябва да се използват само и 

единствено за дейностите, предвидени по проекта и да 

са придобити след сключване на административния 

договор.“ 

Спазването на това изискване означава ли, че докато 

не е приключил административния договор- в рамките 

на 30-те месеца, закупеният материален актив трябва да 

се използва само за еднодневните демонстрации, а през 

останалото време да се съхранява. Не става дума да се 

използва за други проекти/ договори, но ако темата 

например е „Обработка на почвите с цел подобряване на 

технологията за отглеждане на твърда пшеница“ то не 

може ли в рамките на действие на договора тази машина 

да се използва в тази част на опитното поле, къде се 

експериментира/ тества демонстрираните техники за 

отглеждане на твърда пшеница. Възможно ли е 

използването на закупения материален актив в периода 

на мониторинг? 

че в проектното предложение са предвидени инвестиции във 

връзка с т. 3, т. 4 и т. 5 от Раздел 13.1 „Допустими дейности“ 

от Условията за кандидатстване. 

 

2. Виж отговор на въпрос № 1 по запитване № 2 от № 2 от 

27.07.2022 г. 
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3. Към т. 22- Критерии и методи за оценка, приоритет 2- 

Оценка на опита на организацията: 

За доказване на проведени демонстрационни 

дейности ще бъдат ли признавани дейности, с 

наименование „Открити дни“, чието провеждане е 

направено на опитното поле и от наименование/ 

програма е видно, че е провеждана демонстрация. 

В т. 24. 3 Списък на документи е записано, че се 

доказват с „2. Договори, референции и др. за доказване 

на опита на организацията в изпълнението на 

демонстрационни дейности през последните пет години, 

насочени към земеделски и/или горски стопанства, в 

тематичната насоченост, попадаща в обхвата на 

приоритетните теми на подмярката, които кандидатът 

заявява по съответния критерии на Приоритет № 2“. 

Като доказателства ще се приемат ли документи 

като: покана за събития, програма от събития, материали 

за отчитане на дейности на организацията по 

изпълнение на национални и европейски проекти, 

извадки от официални годишни доклади в т.ч. и 

Аграрния доклад, доклади от програмното 

бюджетиране, материали от интернет страницата на 

 

3. На оценка подлежат представените към проектното 

предложение документи, доказващи опита на организацията 

през последните пет години за изпълнение на 

демонстрационни дейности за земеделски и/или горски 

стопанства, с различна тематична насоченост, попадаща в 

обхвата на приоритетните теми на подмярката. 

Оценката на проектните предложения, вкл. предоставянето 

на точки по критериите за подбор на проектни предложения, 

се извършва от оценителна комисия, създадена по реда на 

ЗУСЕФСУ и ПМС 162/2016 г.  

Преценката относно съответствието с критериите за подбор 

2.1, 2.2 и 2.3 ще се извършва въз основа на представените 

документи от кандидата, които доказват проведени 

демонстрационни дейности, както и участие на лица, от 

целевата група в тях. 
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организацията с активни интернет линкове и др. Под 

„събития“ се разбира информационно- обучителни 

мероприятия, в т.ч. и „открити дни на полето“, в 

рамките на които в лаборатория и/ или опитно поле/ 

опитно стопанство са демонстрирани производство , 

технологии и други земеделски дейности. 

 

4. Може ли да се заявява разход за инвестиция, напр. 

прикачен инвентар, чиято стойност е под прага на 

същественост от 700 лв. без ДДС? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Съгласно т. 7 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ на 

Условията за кандидатстване: „Разходите по т. 4, включени 

в проекти, насочени към демонстрации за горски стопани и 

заетите лица в техните стопанства, се подпомагат под 

формата на амортизационни разходи“. 

Допустимите разходи, финансирани под формата на 

амортизационни разходи, се изчисляват в съответствие със 

Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и не 

могат да надвишават годишните данъчни амортизационни 

норми, определени за съответните категории активи, които 

са включени и в Условията за кандидатстване (Приложение 

№ 5 “Амортизационни норми“).  

Това условие се отнася единствено за проекти, насочени към 

демонстрации за горски стопани и заетите лица в техните 

стопанства, които включват инвестиции. 
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5.1 Допустима ли е смяна на лектор и при какви 

условия? 

  

 

 

 

 

 

5.2 Допустима ли е смяна на място на 

демонстрационната дейност и при какви условия? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Да, такава смяна е възможна. При необходимост от 

такава промяна следва да се гарантира, че са спазени 

условията по т. 9 от Раздел 13.2 „Условия за допустимост на 

дейностите“ на Условията за кандидатстване. 

Във връзка с поставения въпрос, следва да имате предвид и 

условието по т. 2.14. от Условията за изпълнение на 

одобрени проекти във връзка с критерий за подбор 3.3. 

 

5.2 Да, възможна е смяна на мястото на провеждане на 

демонстрацията. При подадено мотивирано искане за смяна 

на място на провеждане на демонстрацията придружено от 

всички изискуеми документи, а именно: 

• Представено Приложение № 2 „План-програма на 

демонстрационните дейности“ с отразените промени. 

• Документ за собственост на земя и/или друг вид 

недвижими имоти, в който/които ще бъдат изпълнявани 

демонстрациите, предвидени по проекта (т. 3 от Раздел 11.1 

„Допустими кандидати“). 

Във връзка с поставения въпрос, следва да имате предвид и 

условието по т. 2.14. от Условията за изпълнение на 

одобрени проекти във връзка с критерии за подбор 3.1 и 3.2. 
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6. Възможно ли е за лектор да се наеме лице, което не е 

служител на кандидата, като за целта се приложи 

сключен договор? 

 

 

7. Провеждането на демонстрационните дейности трябва 

да се извършва на място в лаборатория или на опитното 

поле/ стопанство. Тъй като по дефиниция 

„демонстрационни дейности са практически занятия с 

цел придобиване на информация и запознаване в реални 

практически условия …“ допустимо ли е част от тези 8 

учебни часа на практическите занятия да се проведат в 

изнесена учебна зала с цел по- пълното представяне на 

темата с кратка лекция под формата на презентация. 

Това разяснение е важно, тъй като на 

демонстрационното поле, в зависимост от сезона, може 

да се демонстрира само част от технологията. 

Обучаемите, за да възприемат по-добре демонстрацията, 

е необходимо да бъдат запознати с целия технологичен 

процес, което може да стане с лекция/ презентация и 

информационни материали, на които е описана 

технологията. 

 

6. В утвърдените насоки за кандидатстване не е предвидено 

условие лицата, които провеждат демонстрационната 

дейност като преподаватели да са служители на кандидата по 

процедурата. 

 

7. Легалната дефиниция за демонстрационна дейност, 

включена в насоките я определя като практическо занятие по 

определена тема с цел придобиване на информация и 

запознаване в реални практически условия. 

Продължителността на демонстрацията е 8 учебни часа (45 

мин.) във връзка с т. 8 от Раздел 13.1 „Допустими дейности“ 

на Условията за кандидатстване.  

В случай че е необходимо преди провеждане на 

демонстрацията е допустимо да се проведе подготвителна 

част, свързана с инструкции за безопасност на участници, 

кратко представяне на програмата и преподавателите.  

Също така демонстрацията може да включва заключителна 

част, която обобщава представеното в демонстрацията, в 

рамките на която участниците могат да оценят до колко 

демонстрацията е била полезна за тях, биха ли приложили 

представените технология/метод в практиката, да отправят 

препоръки към организатора и др. 

Допустимо е тези дейности да се провеждат в закрити 
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По отношение на условията за изпълнение 

8. Раздел II, т.1.2 „1.2. За периода от подаване на 

формуляра за кандидатстване до изтичане на срока на 

мониторинг по проекта, бенефициентът е длъжен да не 

получава публична финансова помощ от държавния 

бюджет или от бюджета на Европейския съюз за 

дейностите, за които е получил финансова помощ по 

административния договор.“ 

Това означава ли, че на този демонстрационен обект 

не могат да се провеждат други демонстрационни 

обучения/ събития, но на теми, различни от темите, на 

включените в проекта демонстрационни дейности? 

 

 

 

9. По отношение на списъка с документи, прилагани към 

исканията за плащане 

„11. Трудови и/или граждански договори и/или 

помещения, при условие, че същите са разположени в 

рамките на населеното място в землището на което е 

разположено опитното поле/лабораторията, в която се 

провежда демонстрацията.  

 

8. Поставеният въпрос е неясен и изисква допълнителни 

пояснения, вкл. дали проектното предложение включва 

разходи по т. 4 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ на 

Условията за кандидатстване. 

Във връзка с поставения въпрос, моля да имате предвид, че 

кандидатът по процедурата декларира, че е запознат с 

условието, че за периода на изпълнение на дейностите по 

проекта с активите необходими за изпълнение на 

предвидените в проектното предложение демонстрационни 

дейности няма да се осъществяват икономически дейности, 

както при използването им за производствена дейност, така и 

при използването им за предоставяне на услуги на други 

лица или стопански субекти, или за друго стопанско 

предназначение. 

 

9. Съгласно т. 3 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ на 

Условията за кандидатстване: „Стандартният разход 

включва следните дейности - нощувки и пансиони на 
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заповеди за възлагане на лекторски часове за 

дейностите по проекта във формат .pdf или .jpg; 

12. Отчети за извършена работа от 

преподавателите във формат .pdf или .jpg; 

13. Трудови и/или граждански договори с членовете 

на екипа по проекта във формат .pdf или .jpg; 

14. Отчети за извършена работа от всеки член на 

екипа на организация във формат .pdf или .jpg;“ 

Каква е разликата между точка 12 и т.14. Като част 

от проектното предложение се включват и оценяват 

само и единствено преподавателите/ лекторите. В 

съответната точка от формуляра в ИСУН „Екип“ се 

вписват само преподавателите. 

участниците и преподавателите, транспортни разходи, 

разходи за преподавателя, подготвителни дейности, 

дейности по провеждане на демонстрацията и дейности по 

приключване и отчитане на демонстрацията, в т.ч. общи 

разходи, както и други разходи свързани за провеждането 

на демонстрацията“.  

В тази връзка, отчетите за извършена работа от 

преподавателите и отчетите за извършена работа от всеки 

член на екипа на организация са необходими за доказване на 

извършването на опростения разход. 

 

 

 

 

 


