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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

По Процедура №BG06RDNP001-19.142 за Мярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа 

информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ 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: 
  
 В  

          В списъка с документи, които се подават и 

прилагат на етап кандидатстване са налични 

следните: 

№ 31.   Оферта и/или извлечение от каталог на 

производител/доставчик/строител и/или проучване в 

интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни 

активи - с предложена цена от 

производителя/доставчика/строителя, когато 

Отговори на въпроси: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.12.2018 г. 
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кандидатът планира да провежда процедура за избор 

на изпълнител по реда на ПМС № 160 (когато е 

приложимо); Представя се във формат „pdf“ . 
  
№ 33.   Една независима оферта, която съдържа 

наименованието на оферента, срока на валидност на 

офертата, датата на издаване на офертата, подпис и 

печат на оферента, подробна техническа 

спецификация на активите/услугите, цена, определена 

в левове или евро с посочен ДДС (важи в случаите 

когато за всеки заявен за финансиране разход, към 

датата на подаване на заявлението за подпомагане, 

има определени референтни стойности и не се отнася 

при кандидатстване за разходи за закупуване на земя, 

сгради и друга недвижима собственост, както и за 

разходи за извършени услуги от държавни или 

общински органи и институции. В случаите, когато 

оферентите са чуждестранни лица, следва да 

представят документ за правосубектност, съгласно 

Националното им законодателство. Представя се във 

формат "pdf7"jpg".(когато е приложимо) 
  
№ 34.   Най-малко три съпоставими независими 
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оферти, които съдържат наименование на оферента, 

срока на валидност на офертата, датата на издаване на 

офертата, подпис и печат на оферента, подробна 

техническа спецификация на активите/услугите, цена, 

определена в левове или евро с посочен ДДС ведно с 

отправени от кандидата запитвания за оферти 

съгласно (Приложение № 22) (важи в случаите, 

когато за всеки заявен за финансиране разход, за 

който към датата на подаване на заявлението за 

подпомагане, няма определени референтни стойности 
  
1.1. Моля да разясните в случай, че кандидата се 

явява Възложител по ПМС № 160, за него кой от 

редовете документи за предоставяне на оферти е 

приложим – №31 или №33/№34? 
  
1.2. Каква е разликата и кога се подава документ №31 

и кога документи №33/№34? 
  
1.3. Ако се прави в бъдеще процедура по ПМС 160 

следва ли да се представят сега на етап 

кандидатстване 3 оферти? 
  

 

 

Разлика между №31 и кога документи 

№33/№34 и кога се подава документ №31 и 

кога документи №33/№34? 

 

- Документ №31 е приложим когато 

Възложител по ЗОП  е провел  процедура  

съгласно изискванията по ЗОП за изпълнение 

на дейности по проекта (в случай, че 

кандидатствате за тях) и са извършени преди 

подаване на проектното предложение. 

Това са дейности за Общи разходи, свързани 

с изброените по-горе, например хонорари на 

архитекти, инженери и консултанти, 

хонорари, свързани с консултации относно 

екологичната и икономическата устойчивост; 

- Документ №33 е приложим когато 

Възложител по ЗОП  е провел процедура за  

избор на изпълнител по Закона за 

обществените поръчки . 

- Документ №34 е приложим когато се 

кандидатства за разход, за който към датата 

http://www.eufunds.bg/
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2.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В т. 10. Процент на съфинансиране от Условията за 

кандидатстване е записано:“ При изпълнение на 

проект, включващ само нестопански дейности и 

изпълняван от лице, регистрирано по реда на Закона 

за юридическите лица с нестопанска цел или по 

Закона за народните читалища, не се прилагат чл. 107 

и 108 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз.“ Това означава ли, че изготвянето 

на Анализ разходи-ползи (финансов анализ) не е 

приложимо за тези организации? 
3.        

               

на подаване на заявлението за подпомагане, 

има определени референтни стойности на 

ДФЗ. 

 

Ако кандидатът е възложител по 

смисъла ЗОП провежда пазарни консултации, 

а когато не е възложител по ЗОП 

задължително представя три оферти. 

 

 

 

„Анализ разходи-ползи“, изготвен по 

образец утвърден от ИД на ДФЗ се прилага 

във всички случаи. 
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      ДДС-то включва ли се в общия размер на 

допустимите разходите и таблицата с допустимите 

инвестиции, ако кандидатите не могат да си го 

възстановят по каналния ред? 
 

 

 

 

 

Не, ДДС не е допустим разход. 

 

 

 

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, 
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