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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА 

BG06RDNP001-19.179 „СВОМР НА МИГ – НОВА ЗАГОРА МЯРКА 4.1 ИНВЕСТИЦИИ В 

ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА” 

 

№ Въпрос/ Данни на подателя  

(име и/или ел. поща) 

Отговори, разяснения от МИГ 

1 Здравейте, 

 

Бих искала да ми бъдат дадени писмени 

разяснения по някои конкретни условия за 

кандидатстване: 

 

1. В Условия за кандидатстване, т. 10 

Процент съфинансиране е записано, че 

интензитетът на финансовата помощ е 50 

% и той би могъл да се увеличи с 10, 15 

или 20 %. От друга страна е записано, че 

максималното комбинирано подпомагане 

може да е 60 %.  

 

Въпрос: Няма ли противоречие в 

указанията относно интензитета на 

разходите за финансиране, тъй като от 

една страна той би могъл да се увеличи 

поне до 70%, а от друга страна не може да 

надвишава 60 %. В такъв случай защо е 

нужно да указвате, че интензитетът може 

да се увеличи с 15 или 20%, щом това е 

невъзможно? 

 

2. В Условия за кандидатстване, т. 14 

Категории разходи, допустими за 

финансиране, е записано, че допустим 

разход по проектите е закупуването на 

земя, необходима за изпълнение на 

проекта във връзка с изграждане и/или 

модернизиране на сгради, помещения и 

други недвижими материални активи, 

Във връзка с отправеното запитване 

даваме следните пояснения и 

указания за тълкуване:  

По т.1 Ви уведомяваме, че съгласно 

условия кандидатстване 4.1, т. 10 е 

уточнено, че максималното 

комбинирано подпомагане може да е 

60 %.                                По. т.2 Ви 

уведомяваме, че случай, че 

бенефициентът е с намерение за 

закупуване на земя се кандидатства с 

договор за наем(мин. 6 год.), с 

издадено учредено право за строеж и 

заявяване на разходи за наем. 

В случай, че бенефициентът е 

собственик на земята се 

кандидатства с данъчна оценка. 

Разходите за закупуване на земя, 

сгради и друга недвижима 

собственост, не могат да надхвърлят 

10 на сто от общия размер на 

допустимите разходи по т. 1 – 6 и т. 9 

– 12. Разходите по т. 13 са 

допустими, ако са извършени не по-

рано от 1 януари 2014 г., независимо 

дали всички свързани с тях 

плащания са направени. Дейностите 

и разходите по проекта, с 

изключение на разходите по т. 13, са 

допустими, ако са извършени след 

подаване на заявлението за 

подпомагане. 
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предназначени за земеделските 

производствени дейности и/или за 

създаване и/или презасаждане на трайни 

насаждения на територията на МИГ Нова 

Загора. Освен това е записано, че този 

разход трябва да е извършен след подаване 

на заявлението за подпомагане, а в т.35 от 

Придружаващи общи документи е 

записано, че удостоверение за данъчна 

оценка на закупуваните земя, сгради и 

друга собственост. 

 

Въпрос: Как бихме могли да подадем 

проектно предложение, включващо 

строително-монтажни работи при 

намерения за закупуване на земя и сгради? 

Как трябва да представим всички 

изискуеми документи, свързани с 

проектирането – технически проект, 

одобрен ПУП, разрешение за строеж, 

преди имотът да е собственост на 

потенциалния бенефициент на 

финансиране.  

 

При евентуално признаване на разходите 

за покупка на земя и сгради преди 

подаване на проектното предложение, 

както при разходите по проекта от т.13 

/извършени не по-рано от 1 януари 2014/, 

потенциалният бенефициент би могъл да 

направи реконструкция и/или ремонт на 

съществуващите сгради, с които разполага, 

а също така да проектира сгради на земя, 

която притежава. При така поставените 

условия от Ваша страна не става ясно как 

потенциален бенефициент може да 

кандидатства за разходи за строително-

монтажни работи ако не разполага със 

земя за извършването им, или по проекта 

иска да закупи земя, на която да строи. 

 

Моля да ми отговорите конкретно на 
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поставените въпроси, без да цитирате само 

указанията, които сте дали. Ние тях сме ги 

прочели, но това, че задаваме въпрос, 

означава, че не сме ги разбрали и искаме 

повече конкретика.   

 

И.Христова 
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