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

на неземеделски дейности“ 

Дата: 24-04-2020г. 

 

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 – 08.04.2020г. 

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 – 08.04.2020г. 

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.  

Въпрос: hristo7ivanov@gmail.com - 20.04.2020г. 

1) Имаме две предприятия, с едно от които желаем да 

кандидатстваме; eдното е регистрирано през 2019 г. и няма 

дейност, другото е регистрирано през 2020 г. и респективно към 

момента няма подаден ОПР; възможно ли е да кандидатстваме с 

Отговор: mig_dobrichka@abv.bg – 24.04.2020г. 

1) Допустимите кандидати са детайлно изброени в раздел 11 от 

Условията за кандидатстване. В същия раздел има и подробна информация 

кога кандидатите са недопустими за подпомагане по процедурата. 

Моментът на регистрация на юридическото лице, както и факта дали към 
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някое от двете предприятия и съответно да изпълняваме проект 

по процедурата и ако да,  

 

2) какъв документ следва да предоставим по отношение 

изискуемите:  

- Отчет за приходи и разходи за предходната финансова година 

или за последен приключен междинен период; 

- Инвентарна книга към датата на подаване на проектното 

предложение с разбивка по вид на актив, дата и цена на 

придобиване; 

- Справка за дълготрайните активи - приложение към 

счетоводния баланс за предходната финансова година и/или за 

последния отчетен период; 

- Справка за съществуващия и нает персонал към края на 

предходната спрямо кандидатстването календарна година по 

образец. 

момента на кандидатстване осъществява дейност или не, не са условия за 

допустимост.  

2) По отношение на втората част от въпроса Ви:  

2.1 отчет за приходите и разходите задължително се представя от 

всички кандидати – юридически лица, в случай че отчетът не е 

публикуван в Търговския регистър; 

2.2 инвентарна книга към датата на подаване на проектното 

предложение с разбивка по вид на актив, дата и цена на придобиване 

задължително се представя в случай на кандидатстване за активи, 

които представляват дълготрайни материални активи съгласно 

Закона за счетоводството; 

2.3 справка за дълготрайните активи - приложение към счетоводния 

баланс за предходната финансова година и/или за последния отчетен 

период – задължително се представя от юридически лица и 

еднолични търговци. Справката е приложение към счетоводния 

баланс за предходната финансова година или за последния отчетен 

период за новорегистрирани юридически лица и еднолични 

търговци; 

2.4  справка за съществуващия и нает персонал към края на 

предходната спрямо кандидатстването календарна година се 

представя по образец (Приложение №17). Прилага се само в случай 

на заявени точки по критерия „Проектът създава заетост“ 

Въпрос: hristo7ivanov@gmail.com - 20.04.2020г. 

3) В публикуваната документация във връзка с процедурата не 

откриваме кои документи подлежат на допълнително изискване и 

пояснения и кои документи не подлежат и респективно 

неналичието им или непълната информация в тях води до 

отхвъляне на проектното предложение, моля за разяснение 

налични ли изискуеми документи при чието неналичие или 

непълнота подлежат на допълнително изискване от 

Управляващия орган на процедурата и ако съществуват, кои са 

те? 

Отговор: mig_dobrichka@abv.bg – 24.04.2020г. 

3) Задължителните на етапа на кандидатстване документи са следните (по 

номерация съгласно раздел 24 от Условия за кандидатстване): 

1); 2); 3); 4);  

14) до 21) вкл.;  

26) или 27) – което е приложимо;  

38) до 41) вкл.;  

43); 44) 

В случай, че не представите някой от гореизброените документи системата 

няма да Ви позволи да регистрирате проектното си предложение. В случай, 

че някои от така представените документи са непълни, неточни, нечетливи 

Комисията за подбор на проекти предложения има право да Ви ги изиска 

повторно, като отстраняването на нередовностите не може да води до 



подобряване на качеството на проектното Ви предложение и до нарушаване 

на принципите по чл.29, ал.1, т.1 и  т.2 от ЗУСЕСИФ. Неотстраняването на 

нередовностите в срок може да доведе до прекратяване на оценката на 

проекта. 

Моля, имайте предвид, че освен изброените по-горе задължителни 

документи, кандидатите следва да представят всички останали документи, 

които са приложими в зависимост от вида на инвестицията по 

проектното им предложение. 

 


