
ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 
111 «ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ 
ДЕЙНОСТИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ ОТ ПРСР 
2007-2013Г.

1. При кандидастване за обучение чрез курсове, в представените учебни програми 
често липсват задължителни подтеми „Базово обучение по проблеми на опазване на 
околната среда в земеделието/горите - минимум 6 часа». 

1.1.При обучение в сектор растениевъдство – липсват задължителни подтеми "Условия 
за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, одобрени по реда на 
чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители" - минимум 2 часа, и 
"Правила за добра земеделска практика съгласно чл. 6, т. 1 от Наредба № 2 от 2007 г. за 
опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр. 27 от 2008 
г.)" - минимум 2 часа;

1.2.При обучение в сектор животновъдство – липсват задължителни подтеми "Условия 
за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, одобрени по реда на 
чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители" - минимум 2 часа; 
"Правила за добра земеделска практика съгласно чл. 6, т. 1 от Наредба № 2 от 2007 г. за 
опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр. 27 от 2008 
г.)" - минимум 2 часа, и "Хигиена и хуманно отношение към животните" - минимум 2 часа.

3.В учебната програма на дългосрочните курсове в областта на 
растениевъдството/животновъдството липсва задължителен модул от минимум 30 часа 
обучение по управление на земеделско стопанство.

4.Представените учебни програми не са структурирани съгласно чл. 20. (1) от 
Наредбата.

5.Представят се общи учебни програми за няколко курса или информационни 
дейности, чиито теми са различни.

6.Често липсва общ график на планираното обучение за целия проект, от който да е 
видна последователността на провеждане на курсовете и/или информационните дейности.

7. Към бюджета на планираните разходи по образец съгласно приложение № 4 от 
Наредбата, липсва подробна разбивка на всички планирани разходи, липсва и обосновка на 
всеки един разход в приложение свободен формат.

8. При подаване на заявлението за подпомагане, част от придружаващите изискуеми 
документи, съгласно Приложение №6 –>Секция З->Списък на изискваните документи: са 
копия, вместо изискуемите оригинали. 
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9.Заявени са предварителни разходи за разработване на учебна програма, като често 
липсват договори за изготвянето й.

10.Извършва се плащане в брой, вместо по банков път на предварителни разходи, 
което е недопустимо.

11.За обучение чрез информационни дейности кандидатстват лица, регистрирани по 
Закона за юридическите лица с нестопанска цел, на които в НЕ Е включено обучение и/или 
повишаване на квалификацията и/или консултации и/или информационна дейност в 
сектори, които попадат в областта на селското стопанство и/или горското стопанство и/или 
управлението на земите и/или околната среда или има разминаване между основния 
предмет на дейност в устава или учредителния акт и основния предмет на дейност, посочен 
в удостоверението за актуално състояние.

12. Заявяват се разходи за кухненски персонал, шофьори и др. „административен 
персонал”, които нямат отношение към администрирането на курса.

13. Заявяват се разходи за провеждане на практическо обучение – мотики, лопати, 
кошери, закупуване на 2000бр. фиданки, медикаменти, автомати за вода, телефонни 
апарати, храна за животни, софтуер, рамкоповдигачи, боксове за затопляне, хранилки 
с биберони, родилни боксове, инфрачервени лампи, хирургически набор за подрязване 
и поддържане на копита, машина за дезинфекция и др., които са недопустими.

Напомняме на кандидатите, че е тяхно задължение при провеждане на 
курсове, да изберат база за практическо обучение – собствена или наета, 
със съответния капацитет (брой животни, площ и/или други параметри) и 
възможност за демонстрация на основните производствени процеси, 
механизация или оборудване, с което ще се провежда практическото 
обучение, съобразно тематиката на курса.

Посочените грешки са едни от основните причини подаденото заявление да получи 
пълен или частичен отказ за финансиране.



		

		ДЪРЖАВЕН ФОНД “ЗЕМЕДЕЛИЕ”

РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ

		



		

		1618 София, бул. “Цар Борис III” 136; Тел.: 81 87 203,

Факс: 81 87 267; e-mail: dfz@dfz.bg

		





ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ ПРИ КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 111 «ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ, ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НАУЧНИ ЗНАНИЯ ОТ ПРСР 2007-2013Г.


1. При кандидастване за обучение чрез курсове, в представените учебни програми често липсват задължителни подтеми „Базово обучение по проблеми на опазване на околната среда в земеделието/горите - минимум 6 часа». 


1.1.При обучение в сектор растениевъдство – липсват задължителни подтеми "Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, одобрени по реда на чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители" - минимум 2 часа, и "Правила за добра земеделска практика съгласно чл. 6, т. 1 от Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр. 27 от 2008 г.)" - минимум 2 часа;

1.2.При обучение в сектор животновъдство – липсват задължителни подтеми "Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, одобрени по реда на чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители" - минимум 2 часа; "Правила за добра земеделска практика съгласно чл. 6, т. 1 от Наредба № 2 от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (ДВ, бр. 27 от 2008 г.)" - минимум 2 часа, и "Хигиена и хуманно отношение към животните" - минимум 2 часа.

3.В учебната програма на дългосрочните курсове в областта на растениевъдството/животновъдството липсва задължителен модул от минимум 30 часа обучение по управление на земеделско стопанство.

4.Представените учебни програми не са структурирани съгласно чл. 20. (1) от Наредбата.


5.Представят се общи учебни програми за няколко курса или информационни дейности, чиито теми са различни.


6.Често липсва общ график на планираното обучение за целия проект, от който да е видна последователността на провеждане на курсовете и/или информационните дейности.

7. Към бюджета на планираните разходи по образец съгласно приложение № 4 от Наредбата, липсва подробна разбивка на всички планирани разходи, липсва и обосновка на всеки един разход в приложение свободен формат.

8. При подаване на заявлението за подпомагане, част от придружаващите изискуеми документи, съгласно Приложение №6 –>Секция З->Списък на изискваните документи: са копия, вместо изискуемите оригинали. 


9.Заявени са предварителни разходи за разработване на учебна програма, като често липсват договори за изготвянето й.


10.Извършва се плащане в брой, вместо по банков път на предварителни разходи, което е недопустимо.


11.За обучение чрез информационни дейности кандидатстват лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, на които в НЕ Е включено обучение и/или повишаване на квалификацията и/или консултации и/или информационна дейност в сектори, които попадат в областта на селското стопанство и/или горското стопанство и/или управлението на земите и/или околната среда или има разминаване между основния предмет на дейност в устава или учредителния акт и основния предмет на дейност, посочен в удостоверението за актуално състояние.

12. Заявяват се разходи за кухненски персонал, шофьори и др. „административен персонал”, които нямат отношение към администрирането на курса.


13. Заявяват се разходи за провеждане на практическо обучение – мотики, лопати, кошери, закупуване на 2000бр. фиданки, медикаменти, автомати за вода, телефонни апарати, храна за животни, софтуер, рамкоповдигачи, боксове за затопляне, хранилки с биберони, родилни боксове, инфрачервени лампи, хирургически набор за подрязване и поддържане на копита, машина за дезинфекция и др., които са недопустими. 

Напомняме на кандидатите, че е тяхно задължение при провеждане на курсове, да изберат база за практическо обучение – собствена или наета, със съответния капацитет (брой животни, площ и/или други параметри) и възможност за демонстрация на основните производствени процеси, механизация или оборудване, с което ще се провежда практическото обучение, съобразно тематиката на курса.

Посочените грешки са едни от основните причини подаденото заявление да получи пълен или частичен отказ за финансиране.



