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получаване 

Данни за подателя (име, и 

/или електронна поща) , 

Въпрос 

Разяснение от МИГ 

№ 1 

27.07.2020 
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Във връзка с отворена 

процедура за 

кандидатстване    BG06RDNP

001-19.424  МИГ- ТУНДЖА - 

МЯРКА 6.4.1 

„ИНВЕСТИЦИИ В 

ПОДКРЕПА НА 

НЕЗЕМЕДЕЛСКИ 

ДЕЙНОСТИ", моля за 

разяснения на следните 

въпроси: 

1. Допустимо ли е да се 

заложи като разход по 

процедурата изграждането на 

товарен асансьор за нуждите 

на предприятието-кандидат? 

2. Необходимо ли е за 

израждането на товарен 

асансьор в сградата на 

предприятието да се прилагат 

следните документи: 

    - Инвестиционен проект, 

заснемане на обекта или 

архитектурен план на 

сградата; 

    - Количествени сметки? 
 

Съгласно раздел 14.1 от  Условията за 

кандидатстване  сред допустимите разходи 

по процедурата са разходите за изграждане, 

придобиване или подобрения на недвижимо 

имущество, както и  разходите за  

закупуване, включително чрез лизинг на 

нови машини и оборудване до пазарната 

стойност на активите. 

Съгласно т.9 от раздел 13.2 от Условията за 

кандидатстване: 

„Към проектите, включващи разходи за 

СМР, се прилагат: 

а) заснемане на обекта/съоръжението и/или 

архитектурен план на сградата, 

съоръжението, обекта, който ще се 

изгражда, ремонтира или обновява, когато за 

предвидените СМР не се изисква одобрен 

инвестиционен проект съгласно ЗУТ; 

б) одобрен инвестиционен проект, изработен 

във фаза „Технически проект” или „Работен 

проект” в съответствие с изискванията на 

ЗУТ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и 

съдържанието на инвестиционните проекти 

(ДВ, бр. 51 от 2001 г.), когато за 

предвидените СМР се изисква одобрен 

инвестиционен проект съгласно ЗУТ; 

в) подробни количествени сметки за 

предвидените СМР, които са заверени от 



правоспособно лице; 

г) влязло в сила разрешение за строеж, 

когато издаването му се изисква съгласно 

ЗУТ; 

д) становище на главния архитект с 

подробно описание на инвестиционното 

намерение, че строежът не се нуждае от 

издаване на разрешение за строеж, когато 

издаването му не се изисква съгласно ЗУТ” 

В случай, че реализацията на 

инвестиционното намерение на кандидата 

включва изпълнението на строително-

монтажни работи кандидатът  следва да 

съобрази вида на представените към 

проектното предложение документи  с  

изискванията на Глава Осма от Закона за 

устройство на територията. 

Моля, имайте предвид, че  единствено  

Комисията за подбор на проектни 

предложения  на етап Административно 

съответствие и допустимост може да вземе 

решение за допустимостта на 

дейността/разхода на  база цялостна оценка 

на информацията и  приложените документи  

във Формуляра за кандидатстване  в 

съответствие с Условията за кандидатстване  

по процедурата 

 

 


