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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ- 

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО – БОЛЯРОВО“  
 

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ДО 4.01.2021 г. И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА 

ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.481 МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО: МЯРКА 7.5. „ИНВЕСТИЦИИ ЗА ПУБЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ В 

ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОТДИХ, ТУРИСТИЧEСКА ИНФРАСТРУКТУРА“ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВОБОЛЯРОВО 

№  Дата на 

получаване 

Данни на подателя Въпрос Отговор и разяснения от МИГ – Елхово 

– Болярово 

1. 29.12.2020 г. Получен на 

електронен адрес 

office@migelhovo.org  

от кандидат с 

електронен адрес: 

secretary_bolyarovo@

abv.bg 

 

Данни на подател: 

Нина Терзиева, 

Заместник-кмет на 

община Болярово 

град Болярово, 

обл.Ямбол 

ул."Д.Благоев" 7 

В секция 14.2 Условия за допустимост на 

разходите в Указанията за кандидатстване в 

т.7.1 и 7.2 се цитира Списък с референтни 

разходи, публикуван на интернет-страницата 

на ДФ"Земеделие" като критерий дали да се 

провеждат или не пазарни консултации за 

определяне на разходите в бюджета на 

проекта. 

Въпросът ми е: В цитирания списък в позиции 

14 и 15 е посочено, че референтнитеэстойности 

са определени за: съответно Изграждане на 

социална инфраструктура и обекти, свързани с 

културния живот и за реконструкция и ремонт 

на социална инфраструктура и обекти, 

свързани с културния живот. 

Когато проектното предложение съдържа 

дейности, свързани с изграждане, 

реконструкция, ремонт и/или обзавеждане на 

гтуристически информационни 

центрове/посетителски центрове за прдставяне 

и експониране на местното природно и 

културно наследство /съответно дейности 1 и 2 

В секция 14.2 Условия за допустимост на 

разходите в Указанията за кандидатстване в 

т.7.1 и 7.2 се цитира Списък разходи, 

публикуван на интернет-страницата на 

ДФ"Земеделие" като критерий дали да се 

провеждат или не пазарни консултации за 

определяне на разходите в бюджета на 

проекта. 

Видно от информацията, публикувана на 

сайта на Държавен фонд "Земеделие" по 

Подмярка 19.2,  списъците с посочените 

референтни цени и кодове са приложени в 

секциите по подмерките от ПРСР 2014 – 2020 

г.  

По подмярка 7.5 на интернет-страницата на 

ДФ „Земеделие“ няма публикуван списък с 

референтни разходи и следва всеки кандидат 

да удостовери основателност на разходите с 

подходяща система за оценка.  

В тази връзка и в отговор на Вашия въпрос, 

цитираните от Вас референтни стойности не 

се отнасят за подмярка 7.5, съответно – са 
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от т.4 Допустими дейности/ счита ли се че има 

определени референтни цени на дейностите, 

като се посочат позиции 14 и/или15 от Списъка 

с референтните разходи. 

 

неприложими за конкретната процедура по 

мярка 7.5 от СВОМР на МИГ – Елхово – 

Болярово. Не се счита, че има определени 

референтни стойности на разходите.  

Съгласно Условията за кандидатстване, 

раздел 14.2. Условия за допустимост на 

разходите и съгласно изискванията на ДФЗ-

РА, за доказване на основателността на 

разходите, кандидатът следва да представи 

три оферти, събрани по съответния ред в 

зависимост от това дали същия е възложител 

или не, по реда на ЗОП.  

Съгласно точка 7.2 от раздел 14.2 от УК:  

7.2. В случай, че разходът, за който се 

кандидатства не е включен в списък с 

референтни разходи на ДФ „Земеделие”, то 

кандидатът следва да извърши пазарно 

проучване за гарантиране на пазарна цена 

на съответния актив/ услуга/ строителство 

чрез осигуряването на най-малко три 

съпоставими независими индикативни 

оферти в оригинал.  

 Кандидатите – възложители по ЗОП, 

събират офертите чрез прилагане на 

принципа на пазарни консултации 

съгласно ЗОП.  

 Кандидатите, които не са 

възложители по ЗОП, извършват 

пазарно проучване чрез 

осигуряването на най-малко три 
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съпоставими независими 

индикативни оферти в оригинал. 

Индикативните оферти се набират по 

изпратено запитване за индикативна 

оферта – съгласно приложение 3 към 

Условията за 

кандидатстване/Документи за 

информация.  

 

ЗАБЕЛЕЖКИ: 

Разясненията по настоящата процедура не могат да съдържат становище относно качеството на проектното предложение. 

Следва да се има предвид, че в случай на нужда от допълнителна информация относно преценката по даден критерий и/или 

изискване, заложено в Условията за кандидатстване, КППП може да поиска допълнителни разяснения и/или документи от 

кандидатите. 

5.01.2021 г. 

УТВЪРДИЛ: (п) 

Стоянка Тодорова Тренева-Димитрова 

Заместник-председател на УС на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ 


