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ПОСТЪПИЛИ ВЪПРОСИ ОТ КАНДИДАТИ И РАЗЯСНЕНИЯ ПО ТЯХ ПО ПРОЦЕДУРА чрез Процедура чрез подбор на проектни 

предложения с два крайни срока за кандидатстване BG06RDNP001-19.427 МИГ Перущица-Родопи- 4.2 "Инвестиции в преработка/маркетинг 
на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 

- 2020 г.към дата 20.08.2020 г. 
№ Дата на 

получав
ане  

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

1 17.08.20
20, 12:55     

  
Ivan Glavchovski (isgplovdiv@hotmail.com) 
Въпроса ми е свързан по отношение на критерий  2. Подпомагане на 
проекти, осигуряващи допълнителна устойчива заетост на територията на 
МИГ.  От така дефинирания критерии не става ясно какво се има предвид 
"кандидати които не са извършвали дейност". Затова имам следните 
въпроси: 
1.Критерия е за устойчива заетост на територията на МИГ-а това означава 
ли че ако кандидата не е извършвал дейност на територията на МИГ-а 
съответно би попаднал в тази категория? 
2.Прави ли се разлика между ново регистрирано Дружество и Дружество 
което не е извършвало дейност? 
3.Под дейност се има предвид дейността за която кандидатства ли? 
4.Ако кандидата е физическо лице Земеделски Производител и 
кандидатства с ново регистрирано ЕООД то в коя категория ще попадне 
предприятие, което не е извършвало дейност или което е извършвало 
дейност.  
С Надежда за отговор Иван Главчовски 

Отговор на: 
* 1. Критерият касае осигуряване на допълнителна 
устойчива заетост на територията на МИГ следствие 
изпълнението на проекта, т.е. няма изискване в случай на 
съществуващо предприятие, то да е осигурявало заетост на 
територията на МИГ.  
*2. По смисъла на Критерий 2 „кандидати, които към 
момента на кандидатстване извършват дейност“ са 
кандидати, които имат приходи от стопанска дейност и 
същите са отразени в Отчета за приходи и разходи на 
кандидата за предходна година спрямо датата на 
кандидатстване  или в Отчет за приходи и разходи към 
датата на кандидатстване (в случай, че са започнали 
стопанска дейност през текущата година). И „ново 
регистрирано Дружество“ и „Дружество, което не е 
извършвало дейност“ попадат в хипотезата на „кандидати, 
които към момента на кандидатстване не извършват 
дейност“ в случай, че нямат приходи от стопанска дейност. 
*3. Не. Под дейност се има предвид каква да е стопанска 
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дейност на кандидата, от която има приходи. 
*4. Съгласно Търговския закон при регистрация на ЕТ не 
възниква нов правен субект. При едноличния търговец към 
гражданската правоспособност и дееспособност на 
физическото лице се добавя и търговска правоспособност и 
дееспособност. 
Регистрирането на едно физическо лице, като едноличен 
търговец не го раздвоява като правен субект, напротив, 
същият представлява едно и също лице, но вече и с 
търговско качество за извършване на търговски сделки. 
Докато при учредяване на еднолично дружество с 
ограничена отговорност възниква втори правен субект.  
В случай, че кандидатствате с новорегистрирано ЕООД и 
нямате реализирана дейност към момента на 
кандидатстване, ще бъдете в хипотезата на „предприятие, 
което не е осъществявало дейност“.  
В случай, че кандидатствате е новорегистриран едноличен 
търговец, който има съществуваща дейност като земеделски 
производител, то ще попаднете в хипотезата на „преприятие, 
което е осъществявало дейност“.   

 


