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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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на
№

Дата на
отговор
30.11.2018г.
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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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изисква лицензиране, разрешение и/илирегистрация за неприложимост на документ/и (по образец Приложение
извършване на дейността/инвестицията съгласно №17 от документи за попълване). Представя се във
българското законодателство (когато е приложимо). формат „pdf“.
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?

Утвърдил:
С уважение,
Подпис,

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