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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА 
ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

BG05M9O001-2.070 „МИГ „КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА“ -  
„СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА МАРГИНАЛИЗИРАНИ ОБЩНОСТИ КАТО РОМИТЕ”  

И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ 
 

№ Дата на 
получаване 

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

Разяснения от МИГ 

1.  17.06.2019 г. Йордан Стойчев <jordani08@abv.bg> 

Здравейте, 
във връзка с процедура номер   BG05M9OP001-
2.070 ,,МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица - 
Социално икономическа интеграция на 
маргинализирани общности като ромите.Имам 
следния въпрос: 
 
В Условията за кандидатстване в т. 14.3 
Допустими разходи в т. 5 Разходи за други 
услуги е записано: "5.1. Разходи за изпълнение 
на дейностите по Направление 3.  
Тук се включват всички разходи, необходими 
за изпълнение на допустимите дейности по 
Направление 3, включително трудовите 
възнаграждения и командировките на 
експертите, които ще участват в изпълнението 

 
В Условията за кандидатстване т. 14.3 Допустими разходи в т. 5 
Разходи за други услуги е записано: "5.1. Разходи за изпълнение на 
дейностите по Направление 3.  
Тук се включват всички разходи, необходими за изпълнение на 
допустимите дейности по Направление 3, включително трудовите 
възнаграждения и командировките на експертите, които ще участват в 
изпълнението на тези дейности.  
За изпълнението на допустимите дейности по Направление 3 „Развитие 
на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“ са 
допустими разходи в размер на не повече от 10% от общите допустими 
разходи по проекта." 
 
Допусната е техническа грешка, като е записана цифра "3", вместо 
цифра "4".  
Да се чете: Допустими разходи в т. 5 Разходи за други услуги е 
записано: "5.1. Разходи за изпълнение на дейностите по Направление 4.  
Тук се включват всички разходи, необходими за изпълнение на 
допустимите дейности по Направление 4, включително трудовите 
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на тези дейности.  
За изпълнението на допустимите дейности по 
Направление 3 „Развитие на местните 
общности и преодоляване на негативните 
стереотипи“ са допустими разходи в размер на 
не повече от 10% от общите допустими 
разходи по проекта." 
 
В т. 13.2. Допустими дейности от Условията 
за кандидатстване са посочени направленията 
както следва: Направление 1: „Подобряване 
достъпа до заетост”, Направление 2: 
„Подобряване достъпа до образование”, 
Направление 3: „Подобряване достъпа до 
социални и здравни услуги” и Направление 
4: „Развитие на местните общности и 
преодоляване на негативните стереотипи”. 
Така записано в т. 14.3: "За изпълнението на 
допустимите дейности по Направление 3 
„Развитие на местните общности и 
преодоляване на негативните стереотипи“ са 
допустими разходи в размер на не повече от 
10% от общите допустими разходи по проекта" 
не става ясно за кое направление се отнася, тъй 
като Направление 3 описано в т. 13.2 е 
„Подобряване достъпа до социални и здравни 
услуги”, а направление 4 е Развитие на 
местните общности и преодоляване на 

възнаграждения и командировките на експертите, които ще участват в 
изпълнението на тези дейности.  
За изпълнението на допустимите дейности по Направление 4 „Развитие 
на местните общности и преодоляване на негативните стереотипи“ са 
допустими разходи в размер на не повече от 10% от общите допустими 
разходи по проекта." 
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негативните стереотипи”. 
 
Цитирани са две различни направления в т. 
14.3 Допустими разходи в т. 5 Разходи за 
други услуги. Към кое направление да се 
отнася условието в т. 14.3 т. 5, тъй като в 
точката е записано направление 3, а 
наименованието е на направление 4? 
 
Поздрави! 
Йордан Стойчев 
 

 

С уважение, 

ЖЕНЕТА МИЛКОВА   /  П / 

ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ 

 


