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Утвърдил: /П/ 

Емилия Тончева 

Председател на УС 

                

 

 

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. 

mailto:ipido@abv.bg
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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. 

 

Дата на разясненията от МИГ: 05.03.2020 г. 

2.  02.03.2020 

г. 

Подател: Георги Георгиев 

Ел. поща: centarat@abv.bg; 

 

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

допустимост на проектно предложение или  кандидат, както и да дава 

становище относно това дали са достатъчни конкретни документи, както 

mailto:centarat@abv.bg
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ЗАПИТВАНЕ ЗА КОНСУЛТАЦИЯ 

от Георги Цветков Георгиев, собственик и управител на 

„ПРИНС“ ЕООД, гр. Червен бряг с ЕИК 114648257, със 

седалище и адрес на управление гр. Червен бряг, Област 

Плевен, Община Червен бряг, ж.к. „ПОБЕДА“, бл. 1, вх. Д, 

ет. 6, ап. 16 с телефон за контакт: 0878605588 

 

С фирмата ми искам да кандидатствам по мярка 3-6.4.1. - 

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към 

стратегията на МИГ „КАРЛУКОВСКИ КАРСТ-ЧЕРВЕН 

БРЯГ-ИСКЪР“ за възстановяване търговската дейност на 

„Търговска сграда-ГУМ“ на ул. „Търговска“ № 4 в гр.Червен 

бряг.   

По силата на Договор за приватизация от 23 май 2019 г. съм 

закупил от Община Червен бряг обекта търговската дейност 

представляващ „Търговска сграда-ГУМ“ на ул. „Търговска“ 

№4 в гр.Червен бряг със срок за плащане на две парични 

вноски. Първата при подписване на договора заплатена с 

бордеро......с което съм придобил 50% от обекта и втората в 

срок от 1 /една/година от подписването му, тоест до 

23.05.2020 г. с плащането и ще придобия цялата собственост. 

По силата на изискуеми документи допускащи правото за 

участие в процедурата съгласно Раздел 25 ,точка 14 и точка 

16 от изискванията аз трябва да представя „Документ за 

собственост на сградата или документ за ползване на 

сградата за срок не по-малко от 6/шест/години от датата на 

подаване на проект.  

е посочено в запитването за консултация. Изискуемите документи на 

етап кандидатстване са посочени в т.25 Списък на документите, които се 

подават на етап кандидатстване 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“. 

В допълнение, следва да се има предвид, че допустимостта на 

кандидатите и проектните предложения се преценява от комисия за 

подбор на проектни предложения, която разглежда по същество, 

представените към проектите документи. Решение за допустимост се 

взема от Комисията за подбор на проектни предложения, която ще 

разполага с цялостната информация за проектното предложение и може 

да изиска допълнителни разяснения или документи в процеса на оценката 

на проектите. 
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Тъй като крайния срока за кандидатстване по програмата е до 

25 март 2020 г., а аз ще придобия собствеността на обекта до 

23.05.2020г. 

МОЛЯ ДА МЕ КОНСУЛТИРАТЕ ЗА СЛЕДНОТО: 

-прилагам копие от договора за приватизация от където е 

видно достоверността на моето изложение. 

- с мое заявление до Кмета на община Червен бряг с вх.№ 38-

00-257 от 27.02.2020 г.,като съсобственици на този етап съм 

поискал съгласието на Община Червен бряг фирмата ми да 

участва в процедурата за кандидатстване-прилагам копие от 

заявлението. 

- в предварителен разговор с Кмета на общината имам 

устното съгласие че ще ми се даде съгласие, което ще Ви го 

изпратя и приложа като го получа. 

- така приложените документи ще БЪДАТ ЛИ 

ДОСТАТЪЧНИ за допускане на фирмата ми за 

кандидатстване с мой проект при евентуално одобрение за 

финансиране, като се надявам че до като вървят сковете по 

процедурите аз ще придобия и другите 50% от сградата.  

 

С УВАЖЕНИЕ:  /П/ 

Управител /Г. Георгиев/ 

Дата на разясненията от МИГ: 28.03.2020 г. 

3.  25.03.2020 

г. 

Подател: Георги Янчев 

Ел. поща: eood.agroles@abv.bg  

 

        УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИМИТРОВА , 

Разяснения по Въпрос: 

В раздел 14.2. Условия за допустимост на разходите от утвърдените 

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 

mailto:eood.agroles@abv.bg
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        Във връзка с публикувана обява за прием по Процедура за 

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 и проявен от мен интерес за закупуване на 

строителна техника, а именно: багер-товарач, се обръщам към Вас 

с въпрос, дали е допустимо закупуването на тази техника? 

В условията за кандидатстване по процедурата има описани 

относно допустимостта и недопустимостта на разходите следните 

условия: 

в т. 14.2 Условия за допустимост на разходите, цитирам: 

„т.8 Допустими за финансиране са разходи за превозни средства 

електрокари и мотокари, използвани за вътрешноцехов и 

вътрешнозаводски транспорт, които се придвижват само на 

територията на предприятието и са изрично описани в част „ 

Технологична" на техническия/работния проект, съгласно 

изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти, предвидени са за 

извършване на специфични дейности в предприятието и не са 

предназначени да се придвижват по пътищата." 

        в 14.3. Недопустим и разходи, цитирам: „Финансова помощ не 

се предоставя за: т.17 за инвестиции за закупуване на превозни 

средства - пътни превозни средства, въздухоплавателни средства, 

плавателни съдове и плавателни средства, моторни превозни 

КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, са цитирани всички допустими 

разходи, с изключение на тези, описани в  раздел 14.3. Недопустими 

разходи. 

Посочената от вас инвестиция попада в обхвата на т. 17 от раздел 14.3. 

Недопустими разходи от утвърдените Условия за кандидатстване по 

процедурата. 

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. 
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средства, четириколесни моторни превозни средства, 

автомобили, мотоцикчети, мотопеди, трактори, самоходна 

земеделска и горска техника, ремаркета, полуремаркета и 

велосипеди;" 

Въпросът ми относно процедура № BG06RDNP001-19.276 - „МИГ 

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

„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, е следния: 

Допустим или недопустим е разхода за закупуване на 

багер-товарач, който ще бъде изпозлван за строителната 

дейност, която извършва фирмата, предтавлявана от 

мен? 
В допълнение допълвам, че желаната от мен строителна техника 

подлежи на регистрация в Контрол и техническа инспекция към 

Министерство на земеделието храните и горите. 

 

Предварително Ви благодаря за отговора! 

 

С уважение, 

Георги Янчев /П/ 

 

 

 


