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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

По Процедура №BG06RDNP001-19.141 за Мярка 21 „Съхраняване и популяризиране културно-историческо и природно наследство на 

територията на МИГ „Тутракан - Сливо поле“, извън Регламент (EC) № 1305/2013, но отговаряща на целите на ЕЗФРСР“ от 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ Тутракан - Сливо поле“. 
№ Дата на 

получаване  

Данни на подателя (име и/или ел. поща) / 

 Въпрос 

Разяснения от МИГ Дата на 

отговор 

1 19.12.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теодора Костова 

Експерт програми и проекти 

kostova@ippm-bg.org 

 

Въпроси: 
  

 Допустими ли са предварителни дейности за 

консултантски услуги за разработване на проектни 

предложения? 

 

2.           

          

                

                 За кои от посочените допустими разходи 

следва да се представят по 3 оферти, тъй като няма 

качени референтни разходи: 

Отговори на въпроси: 

 

 

 

 

Категории разходи, допустими за 

финансиране са описани в т. 14 от Условията 

за кандидатстване с проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Мярка 21. 
 

 

За описаните допустими разходи няма 

референтни цени, следователно трябва да 

бъдат представени три оферти. 

 Ако кандидатът е възложител по 

22.12.2018 г. 

http://www.eufunds.bg/
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•           Разходи за материали, консумативи; 
•           Разходи за закупуване на оборудване - до 20% 

от общата стойност на допустимите разходи; 
•           Разходи за изработване на филми, клипове и 

др. 
•           Разходи за създаване, съхраняване, 

обогатяване на сбирки; 
•           Разходи за създаване и поддържане на 

интернет сайтове; 
•           Разходи за семинари, срещи, групи по 

интереси, събития, мероприятия и други подобни; 
•           Други външни разходи, необходими за 

изпълнение на проекта: за проучвания и др.? 
 

  
3.                

              Под оборудване имате предвид дълготраен 

материален актив с единична стойност без ДДС под 

700 лв.? Моля, дайте определение за оборудване? 

Само за оборудване ли следва да се представят по 3 

оферти? 
  

4.              

смисъла ЗОП провежда пазарни консултации, 

а когато не е възложител по ЗОП 

задължително представя три оферти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оферти се представят за всички 

разходи. 

 

 
 

 

 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig.tutrakan-slivopole.bg/


                    

    

 

 

Европейският земеделски фонд за  развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони 

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ" 
гр.Тутракан, ул.“Трансмариска“ №10, ет.2, тел.0878216111 , e-mal:mig_tutrakan.slivopole@abv.bg 

 

 

www.eufunds.bg, www.mig.tutrakan-slivopole.bg  
Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД № 50-58/ 25.07.2018г. по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

 

          По отношение на документа, който следва да се 

приложи от списъка:№ 48.График за провеждане на 

планираните дейности; (когато е приложимо)  следва 

ли да е заверен от кандидат или някое друго лице? 
  

5.            

          По отношение на документа, който следва да се 

приложи от списъка:№ 49. Обосновка на 

предвидените за закупуване артикули (брой и 

прогнозна стойност) – какво имате предвид под 

думите „артикули“ и „обосновка“. Нали се разписва 

проектно предложение с дейности и обосновка. Каква 

допълнителна информация е необходимо тук да се 

запише, различна от формуляра за кандидатстване? В 

тези артикули включва ли се и оборудването? 
  

6.               

          По отношение на документа, който следва да се 

приложи от списъка: №50.В случай на закупуване на 

народни носии и/или друго сценично облекло, декор, 

реквизит и/или сценично оборудване - писмено 

становище от сценограф/художник. Това писмено 

становище от сценограф/художник следва ли да е 

    Да, № 48. „График за провеждане на 

планираните дейности“ от списъка, трябва да е 

заверен от кандидата.  

 

 

 

В „Обосновка на предвидените за 

закупуване артикули (брой и прогнозна 

стойност)“ с № 49 се описва всичко което ще 

се закупува по проекта и обосновка защо ще 

се купува. Представянето на този документ е 

съгласно нормативните изисквания на МЗХГ. 

 

 

 

 

 

Представя се писмено становище от 

компетентен  сценограф/художник/етнограф, 

който прилага и документ за съответната 

компетентност. 
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удостоверено с документ на сценографа/художника за 

такова образование/ професия/опит -диплома, CV или 

нещо друго? В какво се изразява текста на това 

становище? 
  

7.                 

            По отношение на документа, който следва да се 

приложи от списъка:№ 51. В случай на организиране 

на фестивали, събори и други подобни събития - 

писмено становище от етнограф относно значимостта 

на събитието за местната културна идентичност. Това 

писмено становище от етнограф следва ли да е 

удостоверено с документ на етнографа за такова 

образование/ професия/опит -диплома, CV или нещо 

друго? В какво се изразява текста на това становище? 
  

8.          

            Допустими ли са предварителните разходи за 

изготвянето на тези становища от 

сценограф/художник и от етнограф? 
  

9.               

            

 

 

 

 

 

 

   Да, следва да се представят документи за 

съответната компетентност на етнографа 

издал писменото становище. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Категории разходи, допустими за 

финансиране са описани в т. 14 от Условията 

за кандидатстване с проектни предложения за 

предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ по Мярка 21. 
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         Необходимо ли е да се изготвя Анализ разходи-

ползи при условие, че стойността на проектите е под 

50 000 евро и проектите няма да генерират приходи? 

Може ли да се приложи декларация, че дейностите по 

проектите ще са безвъзмездни за ползвателите? 
  

10.       

 

             Допустими ли са предварителните разходи за 

изготвянето на Анализ разходи-ползи? 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Анализ разходи – ползи“ се прилага 

във всички случаи, не е допустимо да се 

прилага декларация. 

 

 
 

 

 

Допустимите разходи са описани в т. 

14 от Условията за кандидатстване с 

проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по Мярка 21. 

 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig.tutrakan-slivopole.bg/


                    

    

 

 

Европейският земеделски фонд за  развитие на селските райони: 

Европа инвестира в селските райони 

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУТРАКАН - СЛИВО ПОЛЕ" 
гр.Тутракан, ул.“Трансмариска“ №10, ет.2, тел.0878216111 , e-mal:mig_tutrakan.slivopole@abv.bg 

 

 

www.eufunds.bg, www.mig.tutrakan-slivopole.bg  
Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие РД № 50-58/ 25.07.2018г. по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвърдил: д-р Димитър Стефанова 

Председател на УС на СНЦ „МИГ Тутракан – Сливо поле“ 

С уважение,  

                                                                                                                                                                                                               

                    

                   

 Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД 

Подпис, 

 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig.tutrakan-slivopole.bg/

