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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 09.10.2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теодора Костова 

Експерт програми и проекти 

kostova@ippm-bg.org 

 

Въпроси: 

 
 Уважаеми дами и господа, 

 Имам следните въпроси по Процедура чрез подбор на 

проектни предложения с няколко крайни срока за 

кандидатстване: Процедура №BG06RDNP001-19.141 на 

СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“ 

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“: 

1.       По отношение на допустимите РАЗХОДИ ЗА 

Отговори на въпроси: 

 

 

 

Уважаема Г-жо Костова, 

Относно зададен от Вас въпрос във връзка с  

т.14. Категории разходи, допустими за 

финансиране: т. 1. "Възнаграждения за 

физически лица, за дейности пряко свързани 

с изпълнението на проекта“ от Условия за 

кандидатстване : 

Екипът на МИГ "Тутракан-Сливо поле" няма 

право да участва в разработването на 

проектното предложение на кандидата. А  

разяснението относно обосновка на 

предложените за финансиране разходи е 

14.10.2019 г. 
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ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯ и 

по-конкретно т. 1. Възнаграждения за физически 

лица, за дейности пряко свързани с изпълнението на 

проекта“ моля да разясните, как да обосновем 

предложените за финансиране разходи, тъй като това 

ще бъдат назначени лица на трудови договори и в 

тази връзка не се прави процедура по ЗОП за тях. В 

допълнение, за пазарните консултации има изискване 

Оферентите, когато са местни лица, трябва да са 

вписани в Търговския регистър и регистъра на 

ЮЛНЦ към Агенция по вписванията, а когато искаме 

да назначим физически лица това не е възможно. 

Кандидатът, за който се интересувам е юридическо 

лице възложител по ЗОП. 

2.       Ако заложим разход за Възнаграждения за 

физическо лице от 1000 лв на месец, което ще бъде 

назначено на трудов договор ще искате ли обосновка 

за тази стойност. Тези разходи не са посочени като 

референтни в ДФЗ. 

Моля за конкретни отговори, а не посочване на 

Условията за кандидатстване, тъй като този казус не е 

коментиран в тях и тези разходи не са разяснени. 

 

точно такова. Всеки кандидат е длъжен 

самостоятелно да сформира и обоснове 

бюджета за изпълнение на дейностите 

съгласно т.14. Категории разходи, допустими 

за финансиране от УК. 

Възнаграждения за физически лица, за 

дейности пряко свързани с изпълнението на 

проекта - техният размер, форма и вид на 

дейността, която лицата ще извършат са 

решение на кандидата. Кандидатът следва да 

не дублира дейността и разхода за която ще 

заплаща на физически лица по трудов или 

граждански договор със следните разходи, 

изброени както следва:  

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 

http://www.eufunds.bg/
http://www.mig.tutrakan-slivopole.bg/
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интереси, събития, мероприятия и други 

подобни; 

Други външни разходи, необходими за 

изпълнение на проекта: пощенски, за 

проучвания и др. 

Пример: ако сте предвидили "Разходи за 

създаване, съхраняване, обогатяване на 

сбирки", не може да сключите договор с 

физическо лице за извършване на същата 

дейност (например с етнограф, културолог и 

пр.). 

http://www.eufunds.bg/
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2. 10.10.2019 г. Теодора Костова 

Експерт програми и проекти 

kostova@ippm-bg.org 

 

Въпроси: 
 

Уважаеми дами и господа, 

Имам следния въпрос по Процедура чрез подбор на 

проектни предложения с няколко крайни срока за 

кандидатстване: Процедура №BG06RDNP001-19.141 на 

СНЦ „МИГ Тутракан-Сливо поле“ 

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“: 

·         На стр. 18 от Условията за кандидатстване е 

посочено, че „За изпълнението на обстоятелствата 

кандидатите посочват данните за получени минимални и 

държавни помощи в Декларация за минимални и държавни 

помощи, попълнена по образец – Приложение № 12“. В 

същото време в списъка с документи за попълване тази 

декларация липсва, а под Приложение №12:  е друга 

декларация - Декларация за непублични бенефициенти. 

Въпросите ми са: Подава ли се Декларация за минимални 

и държавни помощи по втори прием и по коя бланка? 

Отговори на въпроси: 

 

 

 

 

Уважаема Г-жо Костова, 

По обявения втори прием на Процедура 

№BG06RDNP001-19.141 на 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“, при 

кандидатстване не се подава Декларация за 

минимални и държавни помощи. 

Декларацията се попълва след одобрение на 

подаденият проекта, съгласно Условията за 

изпълнение на проекта. 

    

14.10.2019 г. 
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1.                  Приложения към Условия за 

кандидатстване: 

Документи за попълване: 

Приложение №1: Декларация НСИ 

Приложение №2: Декларация за нередности 

Приложение №3: Декларация по чл. 19 и 20 от Закона за 

защита на личните данни 

Приложение №4:Декларация липса на обстоятелства 

Приложение №5: Декларация липса на двойно 

финансиране 

Приложение №6: Декларация неприложимост на 

документи 

Приложение №7: Анализ „разходи –ползи“ 

Приложение №8: анализ „разходи-ползи“ в excel 

Приложение №9: Таблица ТДИ 

Приложение №10: Формуляр за мониторинг 

Приложение №11:Образец на запитване за оферта 

Приложение №12: Декларация за непублични 

бенефициенти. 

  

Документи за информация: 

Приложение № 13: Инструкция за попълване на формуляр 

за кандидатстване 

Приложение №14: Единен наръчник на бенефициента за 

http://www.eufunds.bg/
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прилагане на правилата за информация и комуникация 

2014-2020г. 

Приложение №15: Таблица за  ОАСД 

Приложение №16: Таблица за ТФО 

Приложение №17: Таблица за одобрените инвестиции 

Приложение №18: Контролен лист за посещение на място 

  

 

 

 

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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