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Цел на процедурата 

Подпомагането по процедурата е насочено към повишаване на знанията и подобряване на уменията 

на земеделските и горските стопани и на заетите лица в техните стопанства чрез постигане на 

подходящо ниво на техническо и икономическо обучение и увеличаване на капацитета за достъп на 

знания и информация в областта на селското и горското стопанство. 

 

Чрез разпространение в реални практически условия на знания, информация за добри практики и 

усъвършенстване на уменията в земеделието и горското стопанство се цели подобряване на 

човешкия потенциал, осигуряване на адекватно равнище на техническите и икономическите знания 

и умения в областта на управлението и бизнеса, новите технологии и техники, иновациите, 

качеството и безопасността на продуктите, биологичното производство и устойчивото управление 

на природните ресурси. 

Кой може да кандидатства  

Допустими кандидати по процедурата са организациите, които предоставят трансфер на знания 

чрез демонстрационни дейности, в т.ч. 

а) висши училища- трябва да отговарят на следните условия: 1/да са акредитирани по Закона за 

висшето образование и 2) да имат актуална акредитация за обучение по минимум едно от 

професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“, „Животновъдство“ 

„Ветеринарна медицина“, „Горско стопанство“, „Хранителни технологии“, „Биотехнологии“, 

проверима на интернет страницата на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА): 

https://www.neaa.government.bg или електронния регистър на Министерство на образованието и 

науката (МОН): http://rvu.mon.bg. 

б) професионални гимназии- трябва да отговарят на следните условия: 1/ да са институции 

съгласно чл. 18, т. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) и 2/ да имат 

право да обучават по минимум едно от професионални направления 621 „Растениевъдство и 

животновъдство“, 623 „Горско стопанство“, 541 „Хранителни технологии“, 640 „Ветеринарна 

медицина“, за придобиване на квалификация по професия от Списък на професиите за 

професионално образование и обучение по чл. 6 от ЗПОО, публикуван на интернет страницата на 

НАПОО: https://www.navet.government.bg/bg/spisak-na-profesiite-za-poo. 

в) научни институти: допустими за подпомагане по настоящата процедура са научни институти 

по чл. 6 от Закона за Българската академия на науките (Закона за БАН) и научни институти по чл. 

6, ал. 1 от Закона за Селскостопанска академия (Закона за ССА); 

http://rvu.mon.bg/
https://www.navet.government.bg/bg/spisak-na-profesiite-za-poo
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г) опитни станции /Държавно предприятие „Научно-производствен център“: допустими за 

подпомагане по настоящата процедура са опитни станции, които извършват научни изследвания и 

научно обслужване в областта на селското стопанство или горското стопанство, или 

биотехнологиите, или хранителните технологии и които са самостоятелни научни звена по чл. 6 от 

Закона за БАН или Държавно предприятие „Научно-производствен център“, създадено по чл. 6, ал. 

2 от Закона за ССА. 

Организациите трябва да имат право да провеждат научно-изследователска дейност или 

образователна дейност в областта на селското или горското стопанство, или в областта на 

хранителните технологии. 

Организациите трябва да разполагат със собствени демонстрационни обекти от типа на учебно-

опитни полета, изследователски опитни полета, учебни или изследователски лаборатории. 

Какви са допустимите за финансиране дейности  

По процедурата се подпомагат се дейности по организирането и провеждането на демонстрационни 

дейности в областта на селското стопанство и горското стопанство, включително: 

а) Дейности по провеждане на демонстрационни дейности за земеделски стопани и/или горски 

стопани и заетите лица в техните стопанства с продължителност за една дейност от 1 ден, наречени 

за кратко демонстрации;  

б) Инвестиции, необходими за изпълнението на демонстрациите, предвидени в проектното 

предложение. 

ВАЖНО:  

 Инвестициите НЕ СА задължителна част от проектното предложение по настоящата 

процедура. По процедурата не се подпомагат проекти единствено с инвестиции. 

 Разходи за инвестиции, необходими за изпълнението на демонстрационни дейности в областта 

на горското стопанство се финансират под формата на амортизационни разходи. 

 За допустими се считат САМО амортизационните разходи, съответстващи на 

продължителността на демонстрационния проект, изчислени в съответствие със Закона за 

корпоративното подоходно облагане и не могат да надвишават годишните данъчни 

амортизационни норми, определени за съответните категории активи (Приложение № 5 от УК). 

 Подпомаганите активи под формата на амортизационни разходи трябва да се използват САМО 

И ЕДИНСТВЕНО за демонстрационни дейности, предвидени по проекта и да са придобити 

СЛЕД сключване на административния договор. Амортизационните разходи се финансират 

пропорционално за периода на продължителност на проекта, но за срок не по-дълъг от 

тяхното реално използване за постигане целите на проекта. 

 Продължителността на една демонстрация е 8 учебни часа по 45 минути. 
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 Всяко проектно предложение може да съдържа неограничен вид и брой демонстрации, 

попадащи в обхвата на допустимите дейности по процедурата.  

 В зависимост от условията на организацията за провеждане на демонстрации и от броя на 

потенциалните участници за включване в дадена демонстрационна дейност:  

а) демонстрацията/демонстрациите могат да бъдат проведени на един или повече 

демонстрационни обекти; 

б) на един демонстрационен обект могат да бъдат организирани и проведени различен вид и 

брой демонстрации. 

Какви са условията за допустимост на дейностите  

За да подлежат на подпомагане, кандидатите представят План-програма за провеждане на 

демонстрации (съгласно Приложение № 2 от УК), който съдържа подробно описание на 

планираните демонстрации, избраните демонстрационни обекти и планираните инвестиции, в 

случай, че такива са предвидени.  

План-програмата трябва да показва: 

а) съответствие на планираните по брой и вид демонстрации с:  

 условията на организацията за провеждане на демонстрации;  

 условията на избраните демонстрационни обекти;  

 прогнозния брой участници за включване в демонстрациите;  

 планираните инвестиции (когато са предвидени в проектното предложение); 

 

б) съответствие на техническите характеристики и капацитета на планираните инвестиции, 

за които се предоставя финансова помощ с:  

 броя и вида на включените в проектното предложение демонстрации,  

 условията на избраните демонстрационни обекти и  

 прогнозния брой участници за включване в демонстрациите.   

Включените в проектно предложение демонстрации следва да бъдат осъществени в 

демонстрационни обекти, които могат да бъдат учебно-опитни полета, изследователски опитни 

полета, учебни или изследователски лаборатории. 

За всяка демонстрация, максималният брой на участващите по едно и също време, място, тема 

на дадена демонстрация, трябва да съответства на условията на организацията за провеждане 

на демонстрационни дейности в дадения демонстрационен обект. 

За да подлежат на подпомагане, кандидатите представят Финансов план (съгласно Приложение № 

3 от УК), който съдържа информация за планираните разходи за периода на изпълнение на проекта. 
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Избраните в проектното предложение демонстрационни обекти НЕ ТРЯБВА да бъдат включвани 

в проекти за подкрепа по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

Лицата, които провеждат демонстрационната дейност, трябва да имат висше образование и/или 

научна степен, и/или научно звание в областта, в която ще се провежда демонстрацията- 

кандидатът описва тези лица в т. „ЕКИП“ от формуляра за кандидатстване в ИСУН 2020. 

Дейностите и инвестициите по проектни предложения, 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. 

Лицата, които провеждат демонстрационната дейност, трябва да декларират съгласието си за 

участие чрез попълване на декларация по образец (Приложение № 4 от УК). 

Финансова помощ за демонстрационни дейности за горски стопани и заети в техните стопанства 

в сферата на горското стопанство се предоставя в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 

№ 702/2014. 

ВАЖНО: 

 Дейности и съответстващите разходи, както и необходимостта от инвестиции, предвидени в 

проектното предложение, трябва да бъдат подробно обосновани съобразно условията на 

демонстрационния обект и темите на демонстрационните дейности. В Приложение № 2 от 

УК, кандидатът следва да посочени кои активи, предмет на подпомагане по проекта, в 

рамките на коя демонстрационна дейност ще бъдат използвани. 

 Проектни предложения, включващи разходи за инвестиции са допустими за подпомагане в 

случай, че предвиждат следния брой участници (изискванията се отнасят и по отношение на 

разходите за инвестиции, които се финансират под формата на амортизационни разходи): 

а) за проектни предложения със стойност на заявените инвестиции до 58 674 лв., проектното 

предложение трябва да предвижда не по-малко от 250 участници за периода на изпълнение на 

проекта; 

б) за проектни предложения със стойност на заявените инвестиции между 58 674.01 лв. и 117 348 

лв., проектното предложение трябва да предвижда не по-малко от 500 участници за периода на 

проекта; 

в) за проектни предложения със стойност на заявените инвестиции между 117 348.01 лв. и 156 464 

лв. проектното предложение трябва да предвижда не по-малко от 750 участници за периода на 

проекта; 

г) за проектни предложения със стойност на заявените инвестиции над 156 464.01 лв., проектното 

предложение трябва да предвижда не по-малко от 1 000 участници за периода на проекта. 

 НЕ СЕ се предоставя финансова помощ за дейности, извършени преди сключване на 

административния договор. 
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 НЕ СЕ се предоставя финансова за проектни предложения, включващи инвестиции, които не 

отговарят на разпоредбите на ЗООС, ЗБР или/и ЗВ. 

Кои са допустимите разходи  

Допустими за подпомагане са разходи за: 

1. Демонстрации: БФП се предоставя под формата на стандартна таблица за единица продукт за 

разходите за организиране и провеждане на демонстрационна дейност с размер, съответстващ 

на 606.00 лв. за един участник- прилага се както за земеделски стопани и заетите лица в техните 

стопанства, така и за горски стопани и заетите лица в техните стопанства. Стандартният разход 

включва следните дейности: 

 нощувки и пансиони на 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. 

2. Инвестиции (като амортизационни разходи): допустими разходи за инвестиции, необходими 

за изпълнение на предвидените в проектното предложение демонстрационни дейности, 

включват разходи за закупуване на: 

а) нови машини, съоръжения, оборудване и апаратура, необходими за подобряване на 

производствения процес в стопанството, както и за подготовка на продукцията за продажба; 

б) земеделска и горска техника, специализирани транспортни средства и прикачен инвентар, вкл. 

системи за прецизно земеделие; 

в) лабораторно оборудване, вкл. за пробонабиране, транспорт и съхранение на проби; 

г) софтуер и право на ползване на софтуер; 

д) компютри и периферни устройства за тях; 

е) дигитални устройства, в т.ч. таблети, дронове, системи за дистанционно наблюдение, сензори, 

датчици, метеорологични станции и други, обосновани като ключови за провеждане на 

демонстрациите по проекта. 

 

Недопустими разходи: 

1. Разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, 

произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга донорска програма. 

2. Разходи за застраховка на дълготрайни материални активи.  

3. Разходи за закупуване и/или изграждане на недвижими имоти – сгради, помещения, съоръжения, 

земя и др., с изключение на посочените в т. 3 от Раздел 14.1 „Допустими разходи“ на УК.   

4. Лихви, глоби, неустойки, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове.  
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5. Комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута.  

6. Разходи за възстановим ДДС, освен в случаите на ДДС, който не е възстановим съгласно 

националното законодателство. 

7. Разходи за инвестиции над пазарната им стойност.  

8. Разходи за стипендии на обучаемите лица. 

9. Разходи за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения. 

10. Разходи за дейности, които са физически завършени или изцяло осъществени преди сключване 

на административния договор, независимо дали всички свързани плащания са извършени от 

кандидата. 

11. Разходи за дейности, чието изпълнение е след изтичане на срока за изпълнение на проекта 

съгласно административния договор за безвъзмездна финансова помощ.  

12. Разходи, извършени преди сключване на административния договор.  

13. Всички разходи, които не попадат в обхвата на допустимите дейности по настоящата процедура, 

вкл. разходи за дейности, които не са описани във формуляра за кандидатстване или за които от 

представеното описание не може да се прецени за коя дейност се отнасят и дали тя е допустима.  

14. Разходи за закупуване на дълготрайни материални активи - втора употреба. 

15. Разходи платени в брой (с изключение на разходите за демонстрации). 

16. Принос в натура. 

17. Други разходи, определени като недопустими в Постановление № 189 на Министерския съвет 

от 2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, 

съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 

- 2020 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.) 

ВАЖНО: В случай че по време на оценката се установи наличие на недопустими или необосновани 

разходи, съответните разходи от бюджета на проектното предложение ще бъдат служебно 

премахвани/коригирани или на кандидата ще бъдат предоставяни указания и срок за отстраняване 

на установените нередовности, непълноти и/или несъответствия. 

Целеви групи  

Процедурата е насочена към земеделските и горските стопани и заетите лица в техните 

стопанства. Лицата, включени в демонстрациите, трябва да отговарят на едно от следните условия: 

 да са земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба № 3 от 29.01.1999 г. ИЛИ  

 да са горски стопани, които са собственици или ползватели на горски територии, вписани в 

публичния регистър по чл. 235 или 241 от Закона за горите ИЛИ  

 да се лица, наети на трудов договор от съответните земеделски и горски стопани. 

За целите на настоящата процедура: 

а) Всяка демонстрационна дейност трябва да бъде обособена за конкретен вид допустима целева 

група - земеделски стопани (вкл. и наетите лица) или горски стопани (вкл. и наетите лица); 
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б) 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. 

ВАЖНО: За участник в демонстрация, няма да бъдат изплатени средства на бенефициента в случай, 

че се установи, че същият този участник е включен в друга демонстрация, съвпадаща по дата и 

продължителност с друга демонстрационна дейност, подпомагана по настоящата процедура или 

ако се установи, че е участвал в демонстрационна дейност на същата тема. 

Какъв е бюджетът на процедурата  

 

29 337 000 лв. е общият бюджет по процедурата- 90% от средствата са осигурени от Европейския 

земеделски фонд за развитие на селските райони и 10 % е националното съфинансиране. 

Какви са финансовите условия за подпомагане   

 по настоящата процедура няма изискване за минимален размер на БФП; 

 977 900 лева е максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение, 

представено от един кандидат. 

 195 580 лева е максималният размер на допустимата финансова помощ за инвестиции, 

включени в проектно предложение, представено от един кандидат. 

Какъв е интензитетът на подпомагане  

 

 Максималният интензитет на БФП за разходи за демонстрации по проекта е в размер на 100 

% от допустимите разходи. 

 Максималният интензитет на БФП за разходи за инвестиции за един бенефициент е в размер 

на 100 % от допустимите разходи. 

В какъв срок трябва да бъдат изпълнени проектите  

 

Считано от датата на подписването на Административния договор за предоставяне на финансова 

помощ одобреният проект се изпълнява в срок до 30 месеца. 

 

Крайният срок за изпълнение на проектите е до 1 октомври 2025 г. 

Какъв е начинът на подаване на проектите  
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Проектните предложения се подават от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за 

кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи ЕДИНСТВЕНО чрез 

Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни 

и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран 

електронен подпис (КЕП), на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.  

Кандидатът трябва да посочи електронен адрес, който да е асоцииран към профила му в ИСУН 2020 

и не трябва да се променя в периода на кандидатстване и оценка. 

 

ВАЖНО е кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран 

профила в ИСУН 2020. Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на 

проектното предложение се осъществяват през ИСУН 2020 чрез електронния профил на 

кандидата. За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на 

изпращането им чрез ИСУН 2020. Сроковете започват да текат за 

кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление 

от оценителната комисия в ИСУН 2020. 

Кога е крайният срок за подаване на проекти по подмярка 1.2  

 

 

17:30 часа на 30 септемри 2022 г. 

 

 

 

Кой и по какъв ред ще оценява проектите  

Оценката и класирането на проектните предложения ще се извършват от Оценителна комисия, 

назначена със заповед на ръководителя на Управляващия орган (УО). Оценката се извършва в 

ИСУН 2020 и се документира чрез попълването на оценителни листове. 

Оценката на проектните предложения включва: 

Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта (АСД); 

Етап 2: Техническа и финансова оценка (ТФО). 

 

Етап 1: Оценката за АСД се извършва във основа на критериите съгласно Приложение № 7 

към УК. Само проектни предложения, преминали успешно оценка на АСД, подлежат на по-

нататъшно разглеждане и оценка. Когато при проверките на този етап се установи липса на 

документи или друга нередовност, оценителната комисия изпраща на кандидата уведомление чрез 

ИСУН 2020 за установените липси/нередовности и определя 15-дневен срок за тяхното 

http://eumis2020.government.bg/
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отстраняване. Представени след този срок данни и/или документи, както и такива, които не са 

изрично изискани от оценителната комисия, не се вземат предвид. Уведомлението съдържа и 

информация, че неотстраняването на нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на 

производството по отношение на кандидата.  

След приключване на ОАСД, на интернет страницата на Министерство на земеделието 

(МЗм) (www.mzh.government.bg ) и в ИСУН 2020 се публикува списък с проектните 

предложения, които не се допускат до ТФО с посочени основания за това. За недопускането до ТФО 

на всеки от кандидатите, включени в списъка по предходното изречение, се съобщава по реда на чл. 

34 от ЗУСЕСИФ. Кандидатите, чиито проектни предложения не са допуснати до ТФО, могат да 

подадат чрез ИСУН 2020 възражения пред ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. в 

едноседмичен срок от съобщението на електронната страница на МЗм относно ОАСД. 

 

Етап 2: ТФО се извършва само за проектните предложения, които са преминали успешно етапа 

ОАСД. ТФО се извършва по критерии и методиката за оценка, посочени в Раздел 22 „Критерии и 

методика за оценка на проектните предложения“. Когато при оценката се установят 

обстоятелства, които изискват допълнителна пояснителна информация, комисията изпраща на 

кандидата уведомление чрез ИСУН 2020 и определя срок за представяне на информацията (не 

по-кратък от една седмица).  

ВАЖНО: При непредставяне на изисканата допълнителна информация или разяснения в срок 

проектното предложение може да бъде отхвърлено само и единствено на това основание или 

съответно да получи по-малък брой точки. 

Ръководителят на УО издава мотивирано решение, с което отказва предоставянето на БФП 

по отношение на всеки от кандидатите, включен в списъка на предложените за отхвърляне проектни 

предложения и основанията за отхвърлянето им. Кандидатите, чиито проектни предложения са 

предложени за финансиране, се поканват чрез изпращане на покана в ИСУН 2020 да представят 

в 30-дневен срок доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, като представят 

необходимите документи. С поканата кандидатите се уведомяват за извършените корекции в 

бюджета на проектно предложение и таблицата за допустими дейности. След проверка на 

представените документи се пристъпва към сключване на административени договори с одобрените 

кандидати.  

 

ВАЖНО: Уведомяването на отхвърлените и одобрените кандидати за сключване на 

Административни договори за предоставяне на БФП се извършва чрез ИСУН 2020. УО не носи 

отговорност, ако поради грешни и/или непълни данни за кореспонденция, предоставени от самите 

кандидати, те не получават кореспонденцията с УО. 

 

 

http://www.mzh.government.bg/
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Къде мога да намеря подробна информация  

Пълният пакет документи по процедурата (Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение 

и приложенията към тях) е публикуван на интернет адреса на Министерството на земеделието, 

храните и горите: www.mzh.government.bg и на Единния информационен портал за обща 

информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни 

фондове: www.eufunds.bg. 

Към кого да се обърна за пояснения при кандидатстването  

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията 

за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения. 

Допълнителни въпроси могат да се задават на електронната поща: rdd@mzh.government.bg и в 

сайта на ИСУН 2020, като ясно се посочва наименованието на процедурата за подбор на проекти. 

Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не могат да съдържат 

становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всички 

кандидати. Разясненията се публикуват на електронната страница на МЗм и в ИСУН 2020 в срок 

до 2 седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mzh.government.bg/
http://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-2014-2020/obyavi-za-nabirane-na-proektni-predlozheniya/item/15334-bg16rfop002-2-002-razvitie-na-upravlenskiya-kapatzitet-i-rastezh-na-msp
mailto:rdd@mzh.government.bg
http://www.mzh.government.bg/mzh/bg/Home.aspx
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Какви са критериите за оценка на проектите по подмярка 1.2  

№ Критерии за подбор 
Максимален 

брой точки 

Съответствие с критериите 

за подбор 

Приоритет 1 „Оценка на програмата на демонстрационната 

дейност в съответствие с приоритетите, посочени в раздел 

8.2.1.2. на ПРСР 2014-2020“ 

60 

  

1 В програмата на демонстрационната дейност са 

включени дейности и теми, насочени към:  

1. Фокус област 2А) Подобряване на 

икономическите резултати на всички земеделски 

стопанства и улесняване на преструктурирането и 

модернизирането на стопанствата, особено с оглед 

на увеличаването на пазарното участие и 

ориентацията и на разнообразяването в селското 

стопанство- 5 т.; 

2. Фокус област 4Б) Подобряване управлението на 

водите, включително управлението на торовете и 

пестицидите- 5 т.; 

3. Фокус област 4В) Предотвратяване на ерозията на 

почвите и предотвратяване на управлението им- 5 т.; 

4. Фокус област 5А) Повишаване на ефективността 

при потреблението на вода в селското стопанство - 5 

т.; 

5. Фокус област 5Б) Повишаване на ефективността 

при потреблението на енергия в селското стопанство 

и хранително-вкусовата промишленост-5т.; 

6. Фокус област 5Г) Намаляване на емисиите на 

парникови газове и амоняк от селското стопанство- 

5 т.; 

7. Фокус област 5Д) Стимулиране на съхраняването 

и поглъщането на въглерода в сектора на селското и 

горското стопанство- 5 т. 

30 

Съответствие на дейностите и 

темите от програмата на 

демонстрационната дейност с 

логиката на интервенциите за 

съответната фокус област, 

съгласно ПРСР 2014-2020 

2 

Над 10 % от часовете в програмата на 

демонстрационната дейност включва тема и 

въпроси свързани със: смекчаване на последиците 

от изменението на климата и адаптиране към него 

и/или опазване на околната среда и/или иновации. 

10 

Брой часове от програмата на 

демонстрационната дейност, 

насочени към посочените 

теми. 
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3 

В демонстрационната дейност е предвидено 

включването на участници, които са одобрени за 

подпомагане по подмярка 6.1 или подмярка 6.3 на 

ПРСР 20014-2020 и: 

- от 10% до 20% от участниците отговарят на 

посоченото условие- 5 т.; 

- над 20% от участниците отговарят на посоченото 

условие- 10 т. 

10 

Доказан брой потенциални 

участници за включване в 

демонстрационната дейност 

4 

В демонстрационната дейност е предвидено 

включването на най-малко 10% участници, които са 

одобрени за подпомагане по мярка 10 и/или мярка 

11 на ПРСР 20014-2020 

10 

Доказан брой потенциални 

участници за включване в 

демонстрационната дейност 

Приоритет 2 „Оценка на опита на организацията в 

изпълнение на демонстрационни дейности“ 
20 

  

1 

През последните 5 г. организацията е изпълнила 

най-малко 5 демонстрационни дейности за 

земеделски и/или горски стопанства, с различна 

тематична насоченост, попадаща в обхвата на 

приоритетните теми на подмярката.   

20 

На оценка подлежат 

представените към 

проектното предложение 

документи, доказващи опита 

на организацията в 

изпълнението на посоченото 

условие 

2 

През последните 5 г. организацията е изпълнила 

най-малко 3 демонстрационни дейности за 

земеделски и/или горски стопанства в областта на 

опазването на околната среда,  иновациите, 

смекчаване на последиците от изменението на 

климата и адаптиране към него. 

15 

На оценка подлежат 

представените към 

проектното предложение 

документи, доказващи опита 

на организацията в 

изпълнението на посоченото 

условие 

3 

През последните 5 г.  организацията е изпълнила 

най-малко 1 демонстрационна дейност за 

земеделски и/или горски стопанства в областта на 

опазването на околната среда,  иновациите, 

смекчаване на последиците от изменението на 

климата и адаптиране към него. 

10 

На оценка подлежат 

представените към 

проектното предложение 

документи, доказващи опита 

на организацията в 

изпълнението на посоченото 

условие 

Приоритет 3 „Оценка на условията за провеждане на 

демонстрационни дейности“ 
20   
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1. 

Организацията разполага с условия за провеждане 

на предвидените демонстрационни дейности за 

земеделски и/или горски стопани, попадаща в 

обхвата на: 

 

- най-малко 5 от приоритетните теми на 

подмярката - 10 т.; 

- най-малко 4 от приоритетните теми на 

подмярката - 8 т.; 

-  най-малко 3 от приоритетните теми на 

подмярката - 6 т.; 

-  най-малко 2 от приоритетните теми на 

подмярката - 4 т. 

 10 

На оценка подлежи 

представената към проектното 

предложение информация, 

обосноваваща и доказваща 

съответствието на наличната 

материално-техническа база 

на организацията за 

провеждане на 

демонстрационните дейности 

по темите, предвидените в 

програмата, включително 

методи и форми на 

изпълнение; информационни 

материали и технически 

средства; начин за привличане 

на участници и 

разпространение на 

демонстрационната дейност 

до по-широк кръг 

заинтересовани. При 

предвидени повече от един 

демонстрационни обекта за 

провеждане на 

демонстрация/ии, точките, 

определени за всеки обект, се 

сумират и се разделят на 

общия брой обекти. Оценката 

по критерий за подбор 3.1. е 

средно аритметична. 

2 

В проектното предложение необходимостта на 

демонстрационната дейност/и от инвестиции е 

обоснована подробно в зависимост от условията на 

демонстрационния обект/и и темите на 

демонстрационните дейности.                                                                                                             
2 

На оценка подлежи 

представената към проектното 

предложение информация за 

планираните демонстрации, 

обосновката на инвестиции и 

достигането им до по-голям 

брой земеделски или горски 

стопани. 
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3 

Демонстрационната дейност/и се предвижда да бъде 

изпълнена от лице/лица с висше образование с 

професионално направление от класификатора на 

областите на висше образование и/или 

професионалните направления, съответстващо на 

темата, по която ще проведе демонстрационната 

дейност и със специфичен професионален опит: 

- над 5 години научно-изследователски и/или 

преподавателски, и/или практически опит в 

областта на темата, по която ще се проведе 

демонстрационната дейност- 8 т.; 

- над 3 години научно-изследователски и/или 

преподавателски, и/или практически опит в 

областта на темата, по която ще се проведе 

демонстрационната дейност- 6 т.; 

- над 2 години научно-изследователски и/или 

преподавателски, и/или практически опит в 

областта на темата, по която ще се проведе 

демонстрационната дейност- 4т.; 

- над 1 години научно-изследователски и/или 

преподавателски, и/или практически опит в 

областта на темата, по която ще се проведе 

демонстрационната дейност- 2 т. 

8 

На оценка подлежат 

представените към 

проектното предложение 

документи за лицата, свързани 

с доказване на съответния 

опит. 

При повече от едно лице за 

изпълнението на посочената 

демонстрационна дейност, 

точките, определени за опит 

на всяко лице се сумират и се 

разделят на общия брой лица. 

Оценката по критерий за 

подбор 3.3. е средно 

аритметична. 

Максимален брой точки 100 

Подпомагат се проектни предложения, получили не по-малко от 30 точки по критериите за подбор. 

 

 

ВАЖНО: Съответствие с критериите за подбор се преценява от оценителната комисия въз основа 

на представените от кандидата документи по критериите за подбор на проекти, включително план 

-програма на демонстрационните дейности, както и въз основа на проверки, извършвани от 

оценителната комисия. 
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Настоящото Резюме е съставено от Звеното за управление на Национална селска мрежа 

на 25 юли 2022 г. въз основа на публикуван на 18.07.2022 г. в www.mzh.government.bg и 

https://eumis2020.government.bg/  пълен пакетт с документи по Процедура чрез подбор на 

проектни предложения № BG06RDNP001-1.004  по подмярка 1.2„Демонстрационни дейности 

и действия по осведомяване“ от мярка 1 "Трансфер на знания и действия за осведомяване" на 

ПРСР 2014-2020.  

Кандидатите следва да се запознаят детайлно с всички изисквания по процедурата № 

BG06RDNP001-1.004   по подмярка 1.2, публикувани на 18.07.2022 г. 

http://www.mzh.government.bg/
https://eumis2020.government.bg/

