
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.401 МИГ ДОБРИЧКА ПОДМЯРКА 19.2-7.5 „ ПОДКРЕПА ЗА 

ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ И МАЛКА ПО МАЩАБ 

ТУРИСТИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ 

ДАТА: 22-05-2020г. 

ВЪПРОСИ: ОТГОВОРИ: 

Въпрос: eup@dobrichka.bg 

 

1. От т.11 от условията за кандидатстване се разбира, че община 

Добричка е допустим кандидат за БФП, но в същото време НЕ СА 

ДОПУСТИМИ: 

потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор 

на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че 

кандидат/получател на помощ и/или негов законен или упълномощен 

представител е общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител 

на централна или териториална администрация на изпълнителната власт, 

на местната власт или на публично лице (т.1.13 от Раздел 11 Допустими 

кандидати от условията). 

 

Моля, дайте разяснение по отношение на допустимостта на община 

Добричка, защото тя може единствено да се представлява от кмет, 

заместник-кмет  (в определени законови случаи).                       

Въпросът е: община Добричка допустим кандидат ли е по процедурата? 

 

Отговор: mig_dobrichka@abv.bg 
 

Съгласно Стратегията за ВОМР на МИГ Добричка и раздел 11 от 

Условията за кандидатстване (УК) по процедурата, Община 

Добричка е допустим кандидат. 

 

Цитираното от Вас по т.1.13 от Раздел 11 Допустими 

кандидати от УК произтича от текста на Декларация за липса на 

основания за отстраняване – Приложение № 4 към УК и 

Приложение към заповед № РД09-359/27.04.2020г. на заместник 

министъра на земеделието, храните и горите.   

Очаква се заповедта да бъде коригирана в частта, касаеща 

основанията за отстраняване, декларирани от кандидати – 

общини, които в същото време са и членове на колективния 

управителен орган (УС) на МИГ.  

В тази връзка следете официалните указания, качени на 

страницата на УО на ПРСР – МЗХГ:  

https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-

finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/vomr/ 
 

Въпрос: eup@dobrichka.bg 

 

2. Ако отговорът на въпрос 1 е ДА, моля дайте разяснение по отношение 

на попълването на т.6 Финансова информация – източници на 

финансиране (в лева) от фотмуляра за кандидатстване.  

Проектното предложение на общината включва Недопустими разходи, 

необходими за изпълнението на проекта (когато е приложимо). Същите 

са описани в съответните дейности, ще се поемат от кандидата, няма да 

се възлагат на външни изпълнители. Следва ли да бъдат описани в т.6 

Финансова информация – източници на финансиране (в лева)? 

Отговор: mig_dobrichka@abv.bg 

 

Полето „Недопустими разходи, необходими за изпълнението на 

проекта (когато е приложимо)“ от раздел 6. „Финансова 

информация – източници на финансиране (в лева)“ от Формуляра 

за кандидатстване не е активно, т.е. системата не позволява 

въвеждане на стойности. 

Допълнителна информация и указания за попълване на 

електронен формуляр за кандидатстване можете да получите и на: 

https://www.youtube.com/watch?v=pX7nhlxmJAI&t=2s 
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