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Разяснения от МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово 

 

Дата на разясненията от МИГ: 27.09.2019 г. 

01 23.09.2019 г.  Подател: Christakea Irina 

Ел. поща: i.christakea@grivasgroup.gr 

 

Във връзка с отворената процедура Мярка 2-4.2 

„Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането 

на пазара и/или развитието на селскостопански 

продукти” бих искала да ви задам следният въпрос: 

  Отговор на въпрос:  

Съгласно Условията за кандидатстване по процедура 

BG06RDNP001-19.039, раздел 14. „Категории разходи, допустими 

за финансиране“/14.1. „Допустими разходи“, точка 1. допустими са 

разходи за „Изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и 

други недвижими активи, свързани с производството и/или 

маркетинга, включително такива, използвани за опазване 
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Към момента заинтересованото дружество няма 

обособено пазарно помещение за продажба на едро и 

дребно, като в инвестиционните му намерения е 

наемането и модернизирането на помещение/сграда.   

 

Знае се на какви условия трябва да отговаря новият 

обект, който вече е локализиран, но е твърде рано да се 

наема. Възможно ли е на база предварителен договор за 

наем с продължителност от 8 години да се изготви  

количествено-стойностна сметка за конкретните 

инвестиции за строително-монтажни работи и те 

допустим разход ли са? 

 

компонентите на околната среда“. 

В т. 13.2. от Условията за кандидатстване са посочени  условията 

за допустимост на дейностите, вкл. относно собствеността на 

имотите, свързани с изпълнение на дейностите и изискванията към 

проектите, включващи разходи за строително-монтажни работи. 

Освен това, моля да се запознаете подробно с Раздел 13. 

„Дейности, допустими за финансиране“, т. 13.1. „Допустими 

дейности“, т. 13.2. „Условия за допустимост на дейностите“  и т. 

13.3. „Недопустими дейности“.  

Моля да имате предвид и Раздел 13.3 „Недопустими дейности“, 

където са посочени случаите, в които  не  е допустимо 

подпомагане на самостоятелни проекти или дейности. 

 

В допълнение, следва да се има предвид, че окончателното 

решение по оценка на проектните предложения и представените 

към тях документи се взема от Комисията за подбор на проектни 

предложения, която ще разполага с цялостната информация  за 

проектното предложение и планираните инвестиции. 

 

 


