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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 

 

По процедура № BG06RDNP001-19.165 на МИГ Главиница-Ситово Крайдунавска Добруджа - мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски 

стопанства” 

 

№ Дата на 

получаване 

Данни на подателя (име и/ли ел.поща)/ Въпрос Разяснения от МИГ 

1 27.02.2019 Моля да уточните, кога да се представят документи по 
следните позиции и задължителни ли са на етап 

кандидатстване:  

 

24.1. Общи документи 
20. Оферта и/или извлечение от каталог на 

производител/доставчик/строител и/или проучване в 

интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни 
активи - с предложена цена от 

производителя/доставчика/строителя, когато 

кандидатът планира да провежда процедура за избор на 

изпълнител по реда на ПМС № 160 или по Закона за 
обществените поръчки след сключване на договор за 

предоставяне на финансова помощ (когато е 

приложимо). Представя/т се във формат „pdf“. 

 

 

 

  
Във връзка с поставените въпроси даваме следните пояснения:  

 

 

Отговор: 

Документа е задължителен на етап кандидатстване в случай, че 

е приложим към съответното проектно предложение. 
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24.2. Специфични документи  
І. Общи специфични документи по подмярката: 

 

11. Оферта и/или извлечение от каталог на 

производител /доставчик/ строител и/или проучване в 
интернет за всяка отделна инвестиция в дълготрайни 

активи - с предложена цена от 

производителя/доставчика/ строителя, когато 
кандидатът планира да провежда процедура за избор на 

изпълнител по реда на ПМС № 160 или по Закона за 

обществените поръчки след сключване на договор за 

предоставяне на финансова помощ (когато е 
приложимо). В случаите, когато оферентите са 

чуждестранни лица, следва да представят документ за 

правосубектност, съгласно Националното им 
законодателство. В ИСУН се прикачва сканирано копие 

на оригиналният документ във формат „.pdf”. 

 

Отговор: 

Документа е задължителен на етап кандидатстване в случай, че 

е приложим към съответното проектно предложение. 

2. Договори сключени с доставчици съгласно: 
 

24.2. Специфични документи  

І. Общи специфични документи по подмярката: 
8. Една независима оферта в оригинал, която съдържа 

наименованието на оферента, срока на валидност на 

офертата, датата на издаване на офертата, подпис и 
печат на оферента, подробна техническа спецификация 

на активите/услугите, цена, определена в левове или 

евро с посочен ДДС, ведно с направени от кандидата 

запитвания за оферти съгласно Приложение № 16 
(офертата се прилага за всеки допустим разход, който 

към датата на подаване на заявлението за подпомагане е 

включен в списъка с активите, дейностите и услугите, 
за които са определени референтни разходи и не се 

отнася при кандидатстване за разходи за закупуване на 

Отговор: 

За всеки заявен за финансиране разход, който към датата на 

подаване на заявлението за подпомагане е включен в списъка с 

активите, дейностите и услугите, за които са определени 

референтни разходи, кандидатът представя една независима 

оферта в оригинал, която съдържа наименованието на 

оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване 

на офертата, подпис и печат на оферента, подробна техническа 

спецификация на активите/услугите, цена в левове или евро с 

посочен данък върху добавената стойност  

 



 
земя, сгради и друга недвижима собственост, както и за 
разходи за извършени услуги от държавни или 

общински органи и институции). В ИСУН се прикачва 

сканирано копие на оригиналният документ във формат 

„.pdf”. За проектни предложения, които включват 
инвестиции за строително-монтажни работи, към 

офертите се прилагат и количествено-стойностни 

сметки във формат ".xls" („.xlsx“).  

 
9. Най-малко три съпоставими независими оферти в 

оригинал, които съдържат наименование на оферента, 

срока на валидност на офертата, датата на издаване на 
офертата, подпис и печат на оферента, подробна 

техническа спецификация на активите/услугите, цена, 

определена в левове или евро с посочен ДДС, ведно с 
направени от кандидата запитвания за оферти съгласно 

Приложение № 16 (офертите се прилагат за всеки 

допустим разход, който към датата на подаване на 

заявлението за подпомагане не е включен в списъка с 
активите, дейностите и услугите, за които са 

определени референтни разходи и не се отнася при 

кандидатстване за разходи за закупуване на земя, 
сгради и друга недвижима собственост, както и за 

разходи за извършени услуги от държавни или 

общински органи и институции). В ИСУН се прикачва 
сканирано копие на оригиналните документи във 

формат „pdf”. За проектни предложения, които 

включват инвестиции за строително-монтажни работи, 

към офертите се прилагат и количествено-стойностни 
сметки във формат ".xls" („.xlsx“).  

Ще се представят ли при кандидатстването. 

Отговор: 

За всеки заявен за финансиране разход, който към датата на 

подаване на заявлението за подпомагане не е включен в 

списъка с активите, дейностите и услугите, за които са 

определени референтни разходи, кандидатът представя най-

малко три съпоставими независими оферти в оригинал, които 

съдържат наименование на оферента, срока на валидност на 

офертата, датата на издаване на офертата, подпис и печат на 

оферента, подробна техническа спецификация на 

активите/услугите, цена в левове или евро с посочен ДДС.  

 

 




