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W№,  
Дата на 

получаване 

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

Отговори, разяснения от МИГ 

№1 
 
05.02.2020 

Здравейте господин Чингаров, 
 
Запознах се с документите по   мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдих и 
туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното 
културно и природно наследство на територията на МИГ Кирково 
- Златоград ”. Детската градина има Родителско настоятелство и 
съвместно с ръководството бихме работили с удоволствие по тази 
мярка. 
В оценяването е видно, че 15 точки се дават за проект от двете 
общини. 
Моят въпрос е може ли да проучите  от   Община Кирково има ли 
ДГ, която да иска да разработим съвместен проект? 
 
С поздрав и в очакване на отговор! 
 
Елина Глухова 
cdgsnejanka@abv.bg 
 

Здравейте, госпожо Глухова, 
 
Благодаря за проявения интерес към обявения прием по мярка 7,5,1 на 
МИГ. 
Съгласно Условията за кандидатстване, Критерий 1 за Техническа и 
финансова оценка е „Проектът има надобщинско значение“, като в 
методологията за прилагането му (Приложение С-2) е посочено, че по 
този критерий,  „15 точки получава проект, който се реализира и в 
двете общини от територията на МИГ или  продуктите/ефектите на 
който се ползват от повече от една община.“ 
В този смисъл „надобщинското значение“ се разбира по отношение на 
дейности,  продукти или ефекти на проекта – да  се изпълняват или 
ползват в повече от една община от територията на МИГ. 
Не са допустими партньори по Процедурата  и проектното 
предложение трябва да бъде от една организация, която е отговорна за 
кандидатстването и изпълнението му. 

 Дата на публикуване 05.02.2020 
 

 

№2 
 
27.02.2020 

Здравейте, искам да Ви задам следните въпроси : 
 
Във връзка с подготовката на проект по процедура 
BG06RDNP001-19.202 МИГ –Кирково-Златоград  Мярка  7.5.1 
„Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и 
съхраняване на нематериалното културно и природно 
наследство на територията на МИГ Кирково - Златоград”, моля 
за разяснение и уточнение на следните въпроси:  

Здравейте, 
Благодаря за проявения интерес  и отправените въпроси по обявената 
от МИГ процедура.  
Отговорите  ни  по тях, са както следва:  
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№1: По какъв курс ще бъде определяна левовата 
равностойност за размера на проекта и на БФП, които са 
посочени в евро в Условията за кандидатстване; 
  
 №2: Във връзка с определяне на процента за съфинансиране, 
какво се разбира под „публично лице“ и кога процента е 100%; 
  
 №3: В допустимите разходи е посочено общи разходи за 
архитекти, проектанти и други услуги до 12% от общо 
допустимите разходи. Допустими разходи ли са разходите на 
консултанти за подготовка и изпълнение на проект и до какъв 
размер. 
  
Благодаря Ви предварително! 
Зорка Хаджиева  

 

1. Навсякъде в Условията за кандидатстване и документите по 
процедурата, където е необходимо преизчисляване на левова 
равностойност , това става по курс 1,9558 лева за 1 евро,  
съгласно § 2а от Допълнителните разпоредби на Наредба № 22 
от 2015 г.,  

2. Интензитетът на Безвъзмездната финансова помощ 
(процентът на финансиране) е в размер до 100%, в случаите 
когато Получател е публично лице, читалище, юридическо лице 
с нестопанска цел и проектът не генерира приход, съгласно 
финансовия анализ (анализ разходи-ползи), по образец на 
утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ, приложение 
5/5а от Документи за попълване към Условията за 
кандидатстване.  „Публично лице“ е публично-правна 
организация, отговаряща на изискванията на §2 т. 43 от 
Допълнителните разпоредби на Закона за обществените 
поръчки. 

3. Консултантските услуги, свързани с окомплектоване на пакета 
от документи, попълване на анализ-разходи-ползи (финансов 
анализ, както и  с изпълнението, и отчитане на дейностите по 
проекта,  са допустим разход, като  техния размер не  следва да 
надхвърля 5 на сто от стойността на допустимите преки  
разходи по проекта. Освен това, само за дейности от Група А-
Инвестиционни, са допустими и други общи разходи, например  
хонорари на архитекти, инженери, свързани с инвестицията, 
като техния размер, заедно с  тези за консултантски услуги 
посочени в предходното изречение, не следва да надхвърля 12% 
от преките проектни разходи. 

 Дата на публикуване 27.02.2020  
 


