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ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН
Утвърдил: Цанко Спасовски, председател на КУО (УС) на СНЦ „МИГ Троян, Априлци, Угърчин“: /п/
ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ
И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.004
„МИГ ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН_66_ 1_М 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ
РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“
Дата на разясненията от МИГ: 11.06.2018г.
№

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

01 30/04/2018 г.

Въпрос № 1
Веселина Йосифова
Главен счетоводител „Институт за управление на
програми и проекти“ ООД
ДО: СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”
ЗАПИТВАНЕ
Относно: Кандидатстване с проектни предложения по
процедура BG06RDNP001-19.004 за дейности:
„Изграждане и/или обновяване на площи, за
широко обществено ползване, предназначени за трайно
задоволяване на обществени потребности от общинско

Разяснения от МИГ - Троян, Априлци, Угърчин
Отговор на въпрос 1:
Съгласно Условията за кандидатстване по процедура
BG06RDNP001-19.004 „МИГ ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН_66_
1_М 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО
ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО
МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА”, в т. 24. Списък на документите,
които се подават на етап кандидатстване, Раздел І. Общи документи:
за документ „Анализ Разходи-ползи“, се казва
23. Анализ Разходи-ползи (финансов анализ) - Анализът се
изисква в случаите когато кандидат е: публично лице или читалище,
или юридическо лице с нестопанска цел, или ВиК оператор.
Анализът се подава по образец – Приложение №15 , утвърден от
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значение“;
„Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация,
закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти,
свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и
дейности по вертикалната планировка и подобряване на
прилежащите пространства“ от публична организация
Уважаеми дами и господа,
В Условията за кандидатстване по процедура
BG06RDNP001-19.004 е посочено, че публични лица
представят Анализ разходи-ползи, утвърден от
изпълнителния
директор
на
Държавен
фонд
„Земеделие". В актуалните указания за кандидатстване
по мярка 7.2 за посочените дейности не се изисква
изготвянето на Анализ разходи-ползи. Имаме следните
въпроси:
1.Следва ли такъв анализ да се изготвя в случай, че
проектът няма да генерира приходи?

изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие" във
формат word и excel - прикачен в ИСУН 2020 и подписан с КЕП;
В образеца на Държавен фонд „Земеделие“– Приложение № 15
се казва
1.Анализът се изисква в случаите когато кандидат е: публично
лице или читалище, или юридическо лице с нестопанска цел, или
ВиК оператор. Анализът се подава по образец, утвърден от
изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие";
2.В случай, че проектът генерира приходи анализът се попълва
за референтен период от 10 години. В противен случай се попълват
данни само за референтна година "n" (или години "n+1", "n+2" и т.н.),
в която (в които) се извършват дейностите по проекта.
Отговор на въпрос 2: Виж отговора на въпрос 1;
Отговор на въпрос 3: Виж отговора на въпрос 1.

2.Има ли лимитиран размер на помощта, до размера на
който не се изготвя Анализ разходи-ползи?
3.В случай, че изготвянето на Анализ разходи-ползи е
неприложимо, това отразява ли се в Декларация за
неприложими документи (Приложение № 12)?
02 04.06.2018 г. Въпрос № 2
Донка Михайлова
Кмет на Община Троян
ДО: СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА
ГРУПА ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН”
Относно: Процедура BG06RDNP001-19.004 за дейности
„Изграждане и/или обновяване на площи, за широко

Отговор на въпрос 2:
Съгласно Условията за кандидатстване по процедура
BG06RDNP001-19.004 „МИГ ТРОЯН, АПРИЛЦИ, УГЪРЧИН_66_
1_М 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО
ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО
МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА”:
Отговор на въпрос 2.1.: В раздел 9 „Минимален и максимален
размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект“
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обществено
ползване,
предназначени
за
трайно
задоволяване на обществени потребности от общинско
значение“ и “Изграждане, реконструкция, ремонт,
реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане
на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни
такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и
подобряване на прилежащите пространства“
Уважаеми г-н Спасовски,
Във връзка с публикуваните Условия за кандидатстване по
процедура „BG06RDNP001-19.004 МИГ Троян, Априлци,
Угърчин_66_ М 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ поставяме следните въпроси и
молим за разяснение от Ваша страна:
1. На стр. 11 е записано, че максимумът на общите
допустими разходи за един проект е 390 000 лева, но не е
уточнено дали това е сума със или без ДДС. ДДС също се
явява допустим разход по проектите на Община Троян, тъй
като той не подлежи на възстановяване в съответствие с
националното законодателство в областта на ДДС. Въпроса
ни е: ДДС, който ще бъде поискан от нас за възстановяване,
в сумата от 390 000 лева ли следва да бъде включен или се
начислява върху сумата от 390 000 лева?
2.Допустимо ли е проект за „Изграждане и/или обновяване
на площи, за широко обществено ползване, предназначени
за трайно задоволяване на обществени потребности от
общинско значение“ да генерира приходи от наеми от
стопански обекти, разположени съответно на територията
на площите?
3. Допустимо ли е проект за „Изграждане, реконструкция,
ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или
обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл.
мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната
планировка
и
подобряване
на
прилежащите

от Условията за кандидатстване е регламентирано в какъв размер
могат да бъдат общите разходи за едно проектно предложение на
кандидата. Съгласно т. 11 от раздел 14.2 „Допустимост на разходите“
от Условията за кандидатстване – Разходите за ДДС са допустими в
случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с
националното законодателство в областта на ДДС
Невъзстановимият данък добавена стойност е допустим разход,
съгласно Указание на министъра на финансите ДНФ № 3 от 23 декември
2016 г. към условията за кандидатстване – Документи за информация на
кандидата.
Бенефициентът определя ДДС като невъзстановим, когато:
1. бенефициентът не е регистриран по ЗДДС;
2. бенефициентът е регистрирано лице по чл. 97а, чл. 99 и чл. 100, ал. 2
от ЗДДС;
3. бенефициентът е регистрирано лице по ЗДДС на основание, различно
от посоченото в т. 2, и стоките и услугите, финансирани по настоящите
Условия за кандидатстване са предназначени за:
3.1.Извършване на освободени доставки по глава четвърта от ЗДДС, или
3.2.Безвъзмездни доставки на стоки и/или услуги, или за дейности,
различни от икономическата дейност на лицето (чл. 3, ал. 5, т. 1 и т. 2
от ЗДДС).
4. бенефициентът е регистрирано лице по ЗДДС и правото на
приспадане на данъчен кредит за получените стоки и услуги,
финансирани по настоящите Условия за кандидатстване, не е лице на
основание чл. 70, ал. 1, т. 4,5 от ЗДДС.
5. бенефициентът е регистрирано лице по ЗДДС и е приложил
разпоредбите на чл. 71а и чл. 71б от ЗДДС, в сила от 1 януари 2017 г.
Съгласно чл. 86 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2018 г. разходите за ДДС на общините с одобрени
проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода
2007 - 2013 г. и 2014 - 2020 г. се изплащат от ДФ „Земеделие“. Редът
за извършване на тези плащания е подробно уреден с
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 на МС от 22.12.2017 г. за изпълнението
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пространства“ да генерира приходи от наеми от стопански
обекти, разположени съответно на територията на
читалището?
4.В случай че Община Троян е сключила дългосрочен
договор за безвъзмездно вещно право за ползване на
общинска сграда с Читалище (юридическо лице) и
юридическото лице управлява общинската собственост, то
кой следва да кандидатства като юридическо лице пред
МИГ – Общината или Читалището по процедура за
„Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация,
закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти,
свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и
дейности по вертикалната планировка и подобряване на
прилежащите пространства“? Общината е собственик на
сградата, но приходите и разходите от оперативна дейност,
осъществявана в помещенията, касаят отчетността на
читалището.
5. Във връзка с въпрос №4 към процедура „Изграждане,
реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на
оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с
културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по
вертикалната планировка и подобряване на прилежащите
пространства“: Ако Общината кандидатства по
процедурата, следва ли да прекрати договора си за
безвъзмездно ползване с Читалището?
6.Има ли полета във формуляра за кандидатстване в ИСУН
2020, които не са задължителни за попълване по
процедурата? За това не са дадени конкретни указания в
Условията за кандидатстване.

на държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Предвид гореизложеното разходите за ДДС не се заявяват в
проектното предложение.
Отговор на въпрос 2.2.: В Раздел 10 „Процент на
съфинансиране“ се фиксира:
За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда до 100%
финансиране в случай, че проектът не генерира нетни приходи.
В случаите, когато кандидати са ЮЛНЦ и читалища и се
установи потенциал за генериране на нетни приходи, финансирането
е в размер до 75%.
Съгласно определението за Генериращ нетни приходи проект
стр.4 от Условията за кандидатстване е „По смисъла на чл. 61 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 е проект, който след приключването си
генерира нетни приходи - парични потоци, заплащани директно от
потребителите за стоки и услуги, предоставени с операцията, като
такси, заплащани директно от потребителите за използването на
инфраструктура, продажбата или отдаването под наем на земя или
сгради или плащанията за услуги минус всички оперативни разходи
и разходи за подмяна на недълготрайно оборудване за съответния
период.“
Отговор на въпрос 2.3.: Виж отговора на въпрос 2.2.
Отговор на въпрос 2.4.: В Раздел 13 „Дейности , допустими за
финансиране“ I. Общи изисквания т.4. се казва: „Проектите се
изпълняват върху имот – собственост на кандидата, а когато имотът
не е собственост на кандидата, към проектите се прилагат документи
за учредено право на строеж върху имота за срок не по-малко от 9
години в случай на дейности по СМР или документ за ползване на
имота за срок не по-малко от 9 години в случвай че дейностите не
включват СМР“.
Отговор на въпрос 2.5.: Виж Отговор на въпрос 2.4.
Отговор на въпрос 2.6.: При подаване на проектното
предложение системата извършва проверка, която включва и
проверка дали всички задължителни полета са попълнени. В
настоящата процедура
BG06RDNP001-19.004 от всичките
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единадесет допълнителни полета, незадължителни са следните:
 Устойчивост на резултатите ;
 Иновативност на проекта ;
 Обвързаност на проекта с други проекти финансирани по
Стратегията ;
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