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1. Съгласно т. 9 от Условия за 

кандидатсване - Максимален размер  

на общите допустими разходи на 

един проект:  200 000.00 лв., то в 

случай на подадено проектното 

предложение чийто общи 

инвестиционни разходи са например 

в размер на 280 000 лв. и съответно 

заявен размер на финансиране до 

50%, но не повече от 100 000 лв., то 

същото ще бъде ли одобрено ако 

отговаря на всички останали за 

допустимост? 

  

Във връзка с поставения от Вас въпрос, Ви 

информираме, че съгласно т.9 от Условията за 

кандидатстване: 

 Максималеният размер  на общите допустими 

разходи на един проект  е  200 000.00 лв. 

 Максималният размер на безвъзмездната 

финансова помощ по тази мярка за един 

кандидат е 100 000 лв. до края на прилагане на 

стратегията. 

 

Методиката за оценка на проектните предложения 

не разграничава „общите допустими разходи на 

един проект“ от „общи инвестиционни разходи“.  

В Приложение 1 от Документи за информация към 

Условията за кандидатстване: „Критерии и 

методика за оценка за административно 

съответствие и допустимост“, в Раздел VI, т. 17 

е даден критерий за допустимост, който се отнася 

пряко към поставения въпрос:  

„Максималният размер на Общите допустими 

разходи по проекта Е НЕ ПОВЕЧЕ от 200 000,00 

лв. и миниммалният размер на Общите допустими 

разходи по проекта Е НЕ ПО- МАЛКО от 30 000,00 

лв. 

В графа „Методически указания“ е дадено 

разяснение какви стъпки се предприемат, а именно: 

„Поставя се отговор „ДА“, когато Общите 

допустими разходи по проекта  са в посочените 

граници.  

В случай че общо допустимите разходи са под 

определения минимален размер, или над 

определения максимален размер, се поставя 

отговор „НЕ“, проектното предложение се 

отхвърля.“ 
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