“Европейски съюз“

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

СДРУЖЕНИЕ ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА”

ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ
Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”
Процедура № BG06RDNP001-19.154
Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИГ“Лясковец-Стражица“
№
1

Дата на
получаване
26.11.2018г.

Данни на подателя (име и/или ел. поща) /
Разяснения от МИГ
Въпрос
Разяснения, дадени от МИГ:
Данни на подателя:
Николай Петров, Сдружение „Младежи за развитие на
Лясковец“, ел.поща: mladeji_lqskovec@abv.bg
Съгласно Приложение №8 от Документи за информация,
„КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ И
ДОПУСТИМОСТ
НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ,
Въпрос:
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ
Съществува ли ограничение за кандидатстване с повече ПОДАДЕНИ КЪМ
ОБЩНОСТИТЕ
МЕСТНО
РАЗВИТИЕ НА МИГ –
от 1 проектно предложение от 1 кандидат? След
ЛЯСКОВЕЦ-СТРАЖИЦА“,
в
т.3
е записан следни текст
преглеждане на Условията за кандидатстване не
„Кандидатът е подал само едно проектно
срещнахме подобно ограничение.

предложение по процедурата“. Източник
информация – ИСУН 2020, Процедура
BG06RDNP001-19.154
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№

Дата на
отговор
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Принципни действия:
В случай че кандидат е подал повече от едно
проектно предложение, то предмет на оценка ще
бъде само последното по време на подаване
проектно предложение, с изключение на случаите, в
които кандидатът е оттеглил своето проектно
предложение.
Действително в Условията за кандидатстване по
мярката
не
съществува
ограничение
за
кандидатстване с повече от 1 проектно предложение
от 1 кандидат. Такъв текст не е записан с оглед
избягването на дискриминация.
Кандидатите по мярката следва да се съобразят, че
предмет на оценка ще бъде само последното по
време на подаване проектно предложение, с
изключение на случаите, в които кандидатът е
оттеглил своето проектно предложение.
2

26.11.2018г.

Разяснения, дадени от МИГ:
Данни на подателя:
Николай Петров, Сдружение „Младежи за развитие на
Лясковец“, ел.поща: mladeji_lqskovec@abv.bg
Както е записано в т.18 на стр. 54 от Условия за
кандидатстване по мярката (Лицензи, разрешения и/или
документ, удостоверяващ регистрацията за дейностите и
Въпрос:
При кандидатствате с проект за изграждане на нов инвестициите по проекта, за които се изисква
туристически обект- хотел или къща за гости няма как лицензиране,
разрешение
и/илирегистрация
за
да спазим условието за конкретния нов обект описани в извършване
на
дейността/инвестицията
съгласно
т.18 на стр. 54 от Условията (Лицензи, разрешения българското законодателство, ДОКУМЕНТИТЕ СЕ
и/или документ, удостоверяващ регистрацията за ПРЕДСТАВЯТ КОГАТО Е ПРИЛОЖИМО. Когато не
дейностите и инвестициите по проекта, за които се е приложимо, документите се отбелязват в Декларация за
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3.

изисква лицензиране, разрешение и/илирегистрация за
извършване на дейността/инвестицията съгласно
българското законодателство (когато е приложимо).
Представя се във формат „pdf“). Въпросните документи
могат да бъдат представяне чак след придобиването,
обзавеждането и преминаване на категоризацията
съгласно българското законодателството. Това би ли
било основание за дисквалифициране на проектното
предложение?
11.12.2018 г. Данни на подателя:
Д.р Васил Василев, ел.поща: hidrix@abv.bg
Въпрос:
Новосъздадено юридическо лице планира да
кандидатства по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности”, М06 Развитие на
стопанства и предприятия (член 19), Процедура
№BG06RDNP001-19.154.
Предмет на дейността на юридическото лице е
„Предоставяне на ветеринарни дейности включващи
профилактика, клинична диагностика и лечение на
болести по животните“. Ветеринарните дейности ще се
извършват в животновъдните обекти, в които се
отглеждат животни. Планираните инвестиции включват
закупуване на оборудване, работно облекло, материали
и
консумативи
за
предоставяне
на
ветеринарномедицинските дейности.
Съгласно условията и редът за предоставяне на
ветеринарномедицинска практика, регламентирани в
Закона за Ветеринарно медицинската дейност:

неприложимост на документ/и (по образец Приложение
№17 от документи за попълване). Представя се във
формат „pdf“.

Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност
Ветеринарните
лекари
могат
да
упражняват
ветеринарномедицинска
практика
във
ветеринарномедицинско заведение, ако са вписани в
регистъра по чл. 32 и членуват в Българския ветеринарен
съюз (БВС).
Съгласно
чл.
Чл.
27.
от
Закона
за
ветеринарномедицинската дейност (Изм. - ДВ, бр. 84 от
2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2013 г.)
Ветеринарномедицинско заведение може да се създава
от физическо или юридическо лице.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 14 от 2016
г., в сила от 19.02.2016 г.) Управител на
ветеринарномедицинско заведение може да е само
ветеринарен лекар.
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●Ветеринарните лекари могат да упражняват
ветеринарномедицинска
практика
във
ветеринарномедицинско заведение, ако са вписани в
регистъра по чл. 32 и членуват в Българския
ветеринарен съюз (БВС);
● Ветеринарномедицинско заведение може да е:
1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2013 г.) ветеринарна клиника
(болница);
2. ветеринарна амбулатория (кабинет);
3. ветеринарна лаборатория;
● Ветеринарномедицинско заведение може да се
създава от физическо или юридическо лице.
●Управител на ветеринарномедицинско заведение
може да е само ветеринарен лекар.
●Дейността на ветеринарномедицинското заведение профилактика, клинична диагностика и лечение на
болести по животните, се извършва от ветеринарни
лекари и ветеринарни техници, наети от лицето по ал. 1
/физическо
или
юридическо
лице
създало
ветеринарномедицинското заведение/.
На етапа на кандидатстване кандидата /ЕООД/ няма
регистрирано ветеринарномедицинското заведение.
Едноличният собственик на капитала и управител на
ЕООД е правоспособен ветеринарен лекар, който
членува в Българския ветеринарен съюз (БВС) и има
регистрирано ветеринарномедицинско заведение ветеринарна амбулатория (кабинет) от ІV –та
категория. Ветеринарните амбулатории (кабинети) от
ІV –та категория са ветеринарните кабинети, в които
могат да се регистрират ветеринарни лекари само за

www.eufunds.bg
Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2
"Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно
развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020", Заповед № РД 09-713/26.09.2016 г. за одобрение на СНЦ "МИГ
Лясковец - Стражица" на МЗХ, Заповед № РД 09-55/25.01.2017 г. за одобрение на общия размер на финансовата помощ по подмярка 19.4
"Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“.

“Европейски съюз“

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони
изпълнение на Държавната профилактична програма и
за лечение на животни в животновъдните обекти, като в
кабинета не се приемат за преглед животни.
Допустимо ли е кандидатът – юридическо лице да
кандидатства по Мярка МИГ6.4.1 „Инвестиции в
подкрепа на неземеделски дейности” с изброените погоре инвестиции, като не регистрира ново
ветеринарномедицинското заведение, а сключи договор
между ЕООД и регистрирания правоспособен
ветеринарен лекар
или
следва да се регистрира ново ветеринарномедицинското
заведение на юридическото лице, което назначава за
управител едноличния собственик на ЕООД, който е
правоспособен ветеринарен лекар?
4.

11.12.2018 г

Данни на подателя:
Д.р Васил Василев, ел.поща: hidrix@abv.bg
Въпрос 2:
Съгласно Условията за кандидатстване допустими
кандидати са Микропредприятия, регистрирани като
еднолични търговци или юридически лица по
Търговския закон.
В критериите за избор и тяхната тежест първият
критерий гласи: „Проектът е представен от собственик
(ЕТ) и/или управляващ/представляващ ООД с минимум
25% дялово участие на възраст до 40 години
включително“.

Съгласно т.11 от Условията за кандидатстване
Допустимите получатели са:
- Земеделски стопани, регистрирани по закона за Закона
за подпомагане на земеделските производители.
- Микропредприятия, регистрирани като еднолични
търговци или юридически лица по Търговския закон,
Закона за кооперациите;
- Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Кандидатът/получателят на финансова помощ трябва да
има постоянен адрес - за физическите лица, и седалище и
адрес на управление и да осъществява дейностите по
проекта на територията на общините Лясковец и
Стражица.
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●Допустимо ли е кандидата да е новосъздадено ЕООД
или следва да е ЕТ или ООД?
●Ако управителя е едноличен собственик на капитала,
т. е. е ЕООД и е лице под 40 г. възраст съгласно по
цитирания критерий ще бъде ли оценен с 5 точки?

Ако кандидата е ЕООД и е лице под 40 г.няма да бъде
оценен с 5 точки, защото съгласно Условията за
кандидатстване посочени в т.22 „Критерии и методика за
оценка на проектни предложения“ е необходимо
проектът да е представен от собственик (ЕТ) и/или
управляващ/представляващ ООД с минимум 25%
дялово участие на възраст до 40 години включително.

Утвърдил:
С уважение,
Подпис,

(п………п……) Заличени данни съгласно ЗЗЛД
Председател на УС на МИГ
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