ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ
И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RFOP001-19.148
148 “МИГ КИРКОВО-ЗЛАТОГРАД
КИРКОВО
МЯРКА 7.2 ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА
ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА”

№

Дата на
получаване

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

Отговори, разяснения
азяснения от МИГ

Дата на разясненията от МИГ : 17.01.2019г.
1

10.01.2019

Във връзка с кандидатстване на община Кирково по
процедура за подбор на проектни предложения
BG06RDNP001-19.148 „МИГ – Кирково- Златоград Мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването
или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура”,
”, моля да дадете разяснение за т.29 от
Списъка на документите, които се подават на етап
кандидатстване от Условията за кандидатстване .
Удостоверението от НИНКН за статута на обекта като
недвижима културна ценност, в кои случаи
се
представя?

С уважение,
Детелина Попова
Подател: Детелина Попова
Ел.поща:(pep_kirkovo@abv.bg)

Във връзка с отправеното запитване даваме следните пояснения и
указания за тълкуване:
В Раздел 24, т. 29 от списъка на документите, които се подават на етап
кандидатстване от Условията
словията за кандидатстване по процедура
BG06RDNP001-19.148 „МИГ – Кирково- Златоград - Мярка 7.2
Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура” e посочено изискване
от кандидатите да представят Удостоверение от НИНКН за статут на
обекта като недвижима културна ценност.
ценност Този документ не се
представя за дейности включващи ново строителство.
Изречение 3 и 4 от списъка по т.29 са дублирани
дублира
и/или водят до
двусмислие, поради което следв
ва да не се четат или т.29 от списъка
следва да се тълкува по следния начин:

т.29. „Удостоверение
Удостоверение от НИНКН за статута на обекта като
недвижима културна ценност (не се представя за дейности
включващи обекти ново строителство). Представя
Представ се във формат
„pdf“ или „jpg“. Към датата на кандидатстване може да се
с
представи входящ номер на искане за издаване от съответния
орган.”
signed by
SALI BEKIR Digitally
SALI BEKIR RAMADAN
2019.01.17
RAMADAN Date:
12:03:56 +02'00'
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