
Въпроси и отговори по процедура BG06RDNP001-19.383 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа 

на неземеделски дейности“ 

Дата: 06-04-2020г. 

 

ВЪПРОСИ ОТГОВОРИ 

Въпрос: stucco_inovation@abv.bg - 06.04.2020г.  

1) Имате изискване да се представи Документ за собственост или 

ползване на земя и/или друг вид недвижими имоти, обект на 

инвестицията, вписан в районна служба по вписванията за срок 

не по-малък от 6 години, считано от датата на подаване на 

проектното предложение. Тъй като машините, които 

възнамеряваме да закупим, не са трайно прикрепени към земята / 

сградите/ помещенията, и не се ползват в затворени помещения, 

следва ли да представяме документ № 27 от списъка на документи 

за кандидатстване, посочен в Условията за кандидатстване? 

 
Въпрос: stucco_inovation@abv.bg - 06.04.2020г. 

2) Имате изискване за представяне на Технологичен проект ведно 

със схема и описание на технологичния процес, изготвен и 

заверен от правоспособно лице. Важи в случай, че проектът 

включва разходи за закупуване на машини, оборудване. 

(документ под № 36 в списъка на документи за кандидатстване 

към Условията) Нашият проект включва закупуване на машини и 

оборудване, но както сме пояснили във въпрос № 1, тези машини 

не представляват технологичен процес, който се извършва в 

сградата / терена. Те се използват в строителството, и въпросът 

ни е: Да представяме ли технологичен проект ведно със схема и 

описание на технологичния процес, защото предмет на 

инвестицията са машини и оборудване? 

 

Отговор: mig_dobrichka@abv.bg – 08.06.2020г. 

1) Съгласно пояснението, дадено в Приложение №5 от документи за 

информация относно представянето на документа, изискването не се 

отнася само в случаите на закупуване на земеделска техника и 

специализирани транспортни средства, които не са трайно прикрепени 

към земята, сградите или помещенията, или поради своето естество и 

предназначение не се използват в затворени помещения. 

В конкретния случай, според описанието на Вашето инвестиционно 

намерение, документът е изискуем. 

 

 
Отговор: mig_dobrichka@abv.bg – 08.06.2020г. 

2) Съгласно Условията за кандидатстване по процедурата, раздел „13. 

Дейности, допустими за финансиране“, част „Условия за допустимост на 

дейностите“, „т.11. Когато инвестицията по проекта е за закупуване и/или 

инсталиране на нови машини, оборудване и съоръжения, които са част от 

технологичен процес, се представя Технологичен проект ведно със схема 

и описание на технологичния процес, изготвен и заверен от правоспособно 

лице.“  

В конкретния случай, според описанието на Вашето инвестиционно 

намерение, след като машините и оборудването не са част от 

технологичен процес, то документ №36 от раздел 24. Списък на 

документите, които се подават на етап кандидатстване „Технологичен 

проект….“ не се представя.  
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