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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

По процедура чрез подбор на проектни предложения  

№ BG06RDNP001-19.276 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности”  

от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на  

„МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ 

 

№ Дата на 

получаване 

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / Въпрос Разяснения от МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър 

Дата на разясненията от МИГ: 23.01.2020 г. 

1.  21.01.2020 

г.  

Подател: Гинка Тодорова 

Ел. поща: ipido@abv.bg  

 

Уважаема Комисия, 

 

във връзка с публикувания Условия за кандидатстване по 

процедура BG06RDNP001-19.276, „МИГ КАРЛУКОВСКИ 

КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 3-6.4.1 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от 

Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на „МИГ 

КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“., моля 

за Вашите разяснения, относно следните въпроси: 

 

Разяснения по Въпрос 1: 

Съгласно т. 14.2 от Условията за кандидатстване по процедура 

BG06RDNP001-19.276 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН 

БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на 

територията на „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – 

ИСКЪР“, разходите за закупуване на земя, сгради и друга недвижима 

собственост са допустими за финансиране до размера на данъчната им 

оценка, валидна към датата на подаване на заявлението за подпомагане. 

В случай, че към датата на придобиването данъчната оценка е с по-

ниска стойност, допустими за финансиране са разходи до този размер. 

В Условията за кандидатстване не е поставено процентно ограничение 

за този вид разходи. 
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1.    Съгласно т. 7 от раздел 14.2 „Условия за допустимост на 

разходите“: „Разходите за закупуване на земя, сгради и друга 

недвижима собственост, свързани с дейностите по проекта, 

са допустими за финансиране до размера на данъчната им 

оценка, валидна към датата на подаване на проектното 

предложение. В случай че към датата на придобиването 

данъчната оценка е с по-ниска стойност, допустими за 

финансиране са разходи до този размер.“, като не са 

предвидени процентни ограничения, относно това, до каква 

част от проектното предложение са допустими разходи за 

закупуване на сгради например. Означава ли това, че не се 

предвиждат процентни ограничения, както е по 

националните приеми – до 10% от стойността на проекта за 

закупуване на сгради /при спазване на изискването за 

данъчна оценка/ и примерно проектно предложение ще бъде 

допустимо за закупуване на сграда по данъчна оценка от 30 

000,00 лв. и машини за 20 000,00 лв.? 

 

2.        Съгласно раздел 23 „Критерии и методика за оценка на 

проектни предложения“, критерии 2 е записан следния текст: 

„Проектът създава нови работни места: От 1 до 3 работни 

места, вкл. – 5 т.; От 4 до 6 работни места, вкл. – 10 т.; Над 7 

работни места – 15 т.“. В тази връзка, нашето запитване е 

колко точки ще бъдат присъдени при предвидени за 

разкриване 7 работни места? 

МИГ не може да вземе отношение по поставения от Вас въпрос за 

допустимост на описаното примерно проектно предложение.  

 

Разяснения по Въпрос 2: 

По отношение на раздел 23 „Критерии и методика за оценка на 

проектни предложения“, критерии 2: „Проектът създава нови работни 

места: От 1 до 3 работни места, вкл. – 5 т.; От 4 до 6 работни места, вкл. 

– 10 т.; Над 7 работни места – 15 т.“. За посоченото условие „над 7 

работни места“ следва да се разбира 7 и повече работни места. 

 

В допълнение, следва да се има предвид, че окончателното решение по 

оценка на проектните предложения и представените към тях документи 

се взема от Комисията за подбор на проектни предложения, която ще 

разполага с цялостната информация за проектното предложение. 

 

 


