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Здравейте, 

Във връзка с процедура 

BG06RDNP001-19.296- МИГ 

Исперих, мярка  6.4. „Инвестиции в 

подкрепа на неземеделски дейности“ 

от ПРСР имаме следния въпрос: 

Фирмата ни е с основна дейност по 

КИД 59.20 „Звукозаписване и 

издаване на музика“. Намеренията ни 

са да закупим Озвучителна система, с 

която ще можем да промотираме и 

разпространяваме звукозаписи 

директно до широката публика. По 

същество Озвучителната система се 

използва при различни мероприятия и 

на различни места, извън офиса на 

фирмата, за който имаме сключен 

договор за наем.  В този случай, 

необходимо ли е да се представя 

„Решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на 

оценка на въздействието върху 

околната среда“?  

В Условията за кандидатстване по процедурата  в 

раздел 13.2. „Условия за допустимост на 

дейностите“ т. 1. гласи:  Дейностите по проекта не 

трябва да оказват отрицателно въздействие върху 

околната среда съгласно изискванията на Закона 

за опазване на околната среда, Закона за 

биологичното разнообразие и съответните 

подзаконови нормативни актове за неговото 

прилагане и Закона за водите. За доказване на 

съответствието на проектното предложение с 

екологичното законодателство кандидатът 

задължително прилага: Решение за преценяване на 

необходимостта от извършване на оценка на 

въздействието върху околната среда/ решение по 

оценка на въздействие върху околната среда/ 

решение за преценяване на необходимостта от 

извършване на екологична оценка/ становище по 

екологична оценка/решение за преценка на 

вероятната степен на значително отрицателно 

въздействие/решение по оценка за 

съвместимостта/писмо/разрешително от 

компетентния орган по околна среда 

(РИОСВ/МОСВ/БД), издадени по реда на Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за 

водите (когато издаването на документа се 

изисква по ЗООС и/или по Закона за водите). 

 

 

 


