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Отговор от 24.06.2019 г.
migtk@abv.bg

Здравейте, уважаеми служители на МИГ "Тервел-Крушари",
моля, за пояснение във връзка с публикувани списъци с референтни цени:
в приложение 7 СПИСЪК С НАИМЕНОВАНИЯТА НА АКТИВИТЕ,
ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО СА ОПРЕДЕЛЕНИ
РЕФЕРЕНТНИ РАЗХОДИ, не са посочени като допустими разходи за
СМР, когато изграждаме складове и вертикална планировка с
площадкови мрежи.
Тези разходи са в референтния списък на ДФЗ с допустими разходи по
мярка 6.4.1.
Моля, пояснете допустими ли са разходите като референтни при
кандидатстване с проектни предложения по мярка 6.4. от СВОМР на
МИГ "Тервел-Крушари"

Да, допустими са. Посочените от Вас разходи са включени в
актуалния списък с референтни разходи на ДФ „Земеделие” под
кодове №7 и №3.2.
Разходите за активи, дейности и услуги за които са определени
референтни разходи,
са посочени в актуалния референтен
списък на ДФЗ с допустими разходи по мярка 6.4.1. публикуван на
интернет страницата на ДФЗ http://www.dfz.bg/bg/prsr-2014-

2020/merki-podpomagane
При кандидатстване по настоящата процедура, при условие, че
разходите са от актуалния списък публикуван на интернет
страницата на ДФ Земеделие, с определени референтни разходи
към датата на кандидатстване, то кандидатът попълва посочения
код на референтния разход в Таблицата за допустими инвестиции
и дейности.
Приложение: Приложение №7 – Актуален списък с
наименованията на активите, дейностите и услугите, за
които са определени референтни разходи,

Приложение № 7
към Условията за кандидатстване

СПИСЪК С НАИМЕНОВАНИЯТА НА АКТИВИТЕ, ДЕЙНОСТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ЗА КОИТО
СА ОПРЕДЕЛЕНИ РЕФЕРЕНТНИ РАЗХОДИ
I. Извършване на строително - монтажни работи:
Мерна
единица
Реф.
СМР№

СМР

Описание

А

Б

В

/лв/м2;лв/ м3; /% от
лв/м'
колона
Д/
лв/kWp/
Г

Основни, помощни и обслужващи сгради, прилежащи площи към тях

1

Административно битова сграда
(самостоятелна
сграда)

Сграда, включваща в обема си само
административно - битови помещения
Включва всички дейности по изграждането

кв.м.

2

Метален навес

Включва всички дейности по изграждането,
както и площадката в очертанията на навеса

кв.м.

Вертикална планировка и озеленяване:

3.1

Включва дейностите по частта от свободната
дворна площ на поземления или
урегулирания имот, предвидени за
транспортно - комуникационни трасета и
площадки с прилежащи функции - площи с
настилки от асфалтобетон, бетон, бетонови
или тротоарни плочи, паркоместа и др.
Вертикална
Прилага се в случаите, когато не са
планировка без
предвидени дейности, свързани с площадкови
площадкови мрежи
инженерни мрежи.
(без вкл. дейности по
Забележка: не се включват площите,
озеленяване)
определени за дейности по:
– озеленяване;
– подпорни стени;
– подземни и надземни резервоари;
– ПСОВ;
– авторазтоварища;
– автомобилни везни;

Ново
Реконс Основен
строителство –
т
ремонт
цена в лв.
рукция

кв.м.

Д

Е

Текущ
ремонт

Довърши
телни
работи

/% от
колона
Д/

/% от
колона Д/

/% от
колона Д/

Ж

З

И

– дезинфекционни площадки;

3.2

Включва дейностите по частта от свободната
дворна площ на поземления или
урегулирания имот, предвидени за
транспортно - комуникационни трасета,
площадки с прилежащи функции и
Вертикална
съоръжения и обекти на техническата
планировка с
инфраструктура - площи с настилки от
площадкови мрежи
асфалтобетон, бетон, бетонови или тротоарни
(без вкл. дейности по
плочи, паркоместа и др., с предвидени
озеленяване)
площадкови мрежи и др., необходими за
експлоатацията на обекта;
Забележка: не се включват площите,
определени за дейности описани в
„Забележка” към СМР 3.1

кв.м.

3.3

Включва дейностите по частта от
територията на поземления или урегулирания
имот, предвидени за озеленяване с тревиста,
Озеленяване/Ландша дървесна, храстова и/или цветна
фтна архитектура
растителност, както и за градински
архитектурни елементи и форми;
Забележка: не са допустими дейности по
засаждане с едногодишни растения

кв.м.

Огради:

4.1

4.2

4.3

Плътна масивна
ограда

Масивни огради - плътни в пълната им
височина, вкл. фундаментите към нея, както и
врати/портали в оградата

м`

Ажурна ограда

Ограда, състояща се от:
– плътна част: с височина до 0.60м и/или
плътни (масивни) елементи с височина над
0.60м
и/или
– прозирни елементи: метални, дървени (или
др. материал) пана или отделни елементи;
включват се фундаментите на оградните
елементи, както и врати/портали в оградата
Забележка: не се включва лека прозирна
ограда, описана в СМР 4.3

м`

Телена ограда

Лека прозирна ограда, изградена от опорни
елементи (бетонови колове, метални, дървени
или от друг материал колонки) и метална
мрежа (оградна мрежа, бодлива тел и др.),
вкл. фундаментите на оградните елементи,
както и врати/портали в оградата

м`

Фотоволтаични (соларни) системи:

5.1

Автономни
фотоволтаични
(соларни) системи

Доставка и монтаж на автономна
фотоволтаична (соларна) система

kWp

-

-

-

-

Мрежови
фотоволтаични
(соларни) системи с
инсталирана мощност
до 15 kWp
Доставка и монтаж на мрежова
включително
фотоволтаична (соларна) система
Мрежови
фотоволтаични
(соларни) системи с
инсталирана мощност
над 15 kWp

kWp

6

Сгради за наставяне
(вкл. предназначени
за социални грижи с
настаняване на
възрастни лица и
дневни грижи за
малки деца)

Включва всички дейности по изграждането,
без външни електро- и ВиК връзки, включени
в точка 3.2

кв.м.

7

Производствена
сграда без система за
климатизация
(самостоятелна
сграда)

Всеки тип сграда, свързана с изпълнението на
обекта и непопадаща в определенията за СМР
по точки 1, 2 и 8. Включва всички дейности
по изграждането, без външни електро и ВиК
връзки, включени в позиция 3.2

кв.м.

8

Производствена
сграда със система за
климатизация
(самостоятелна
сграда)

Сграда с технологично изискуема
климатизация. Включва всички дейности по
изграждането, без външни електро- и ВиК
връзки, включени в позиция 3.2

кв.м.

5.2

5.3

-

-

-

-

-

-

-

-

1. При определяне на допустимите разходи за реконструкция, основен ремонт, текущ ремонт
и довършителни работи за отделните видове строежи, се използва съответното процентно
съотношение от цялата стойност на строително-монтажните работи за съответния вид строеж,
описани в колони Е, Ж, З и И.
2. При оценка на проектни предложения, приети през 2018 г. по реда и условията определени
в документите по чл. 26 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и
инвестиционни фондове, се определя максимално допустим размер на площта (измерена в метри
на квадрат /м2/) за финансиране на разходи за строително-монтажни работи за позиция 3.1
„Вертикална планировка без площадкови мрежи”, позиция 3.2 „Вертикална планировка с
площадкови мрежи” и позиция 3.3 „Озеленяване/Ландшафтна архитектура”, като същите
да не надвишават 2.5 /два и половина/ пъти размера на разгънатата застроена площ на заявените
за подпомагане разходи за строително-монтажни работи по изграждане, реконструкция, основен
ремонт, текущ ремонт и довършителни работи на сгради, свързани с допустимите дейности
определени в „Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 6.4.1. „Инвестиции
в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ от
Програма за развитие на селските райони 2014-2020, открита през 2018 г.
2.1. При изчислението на разгънатата застроена площ /РЗП/ да бъдат включени само сградите, за чиито
строително-монтажни работи по изграждане, реконструкция, основен ремонт, текущ ремонт,
довършителни работи и др. се кандидатства за подпомагане.

2.2. При изчислението на разгърнатата застроена площ /РЗП/ да бъдат включени само сградите, които
действително функционират и се използват за изпълнение на проекта.
Референтният номер се образува, като се използва поредния номер за съответните СМР дейности и
означението на съответната колона, в която попадат
*Забележка: Пределните разходи са определени в лв/м2. Мерните единици лв/м' и kWp се използват
само където е приложимо.

II. Референтни цени в лева без ДДС като пределни разходи за софтуерни продукти:
Реф. №
софтуер

С1

Софтуерен продукт

Закупуване на платформа за уебсайт, със
закупване на домейн и SSL сертификат, и
наемане на хостинг за период от 3 години

Описание

Доставката трябва да включва всички
необходими операции като:
•
Разработване
на
дизайн,
интерфейс и съдържание;
•
Анализ, оценка и изграждане на
софтуерната архитектура;
•
Създаване на необходимите
софтуерни модули;
•
Инсталиране на модулите на
платформата
и
организация
на
функционалностите;
Изработване на задължителни минимални
елементи:
•
Лого;
•
Галерия със снимки;
•
Новини;
•
Секция ”за нас“;
•
Форма за контакти;
•
Форма за регистрация;

С2
С3

Система за онлайн разплащания
Мобилни приложения за онлайн услуги

Цена в лв. без ДДС

