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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ  

по процедура №BG05M90P001-1.081-„МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“, 

мярка ОПРЧР 02 „Добри и безопасни условия на труд за работещите на територията на 

общините Дряново и Трявна“  

 

Съгласно т.24.4 от Условията за кандидатстване по процедурата, кандидат в процедура може да 

иска разяснения по документите за кандидатстване в срок до 10 дни преди изтичането на срока 

за кандидатстване, но не по-късно от 13.03.2020 г. на е-mail: migdt@abv.bg 

Разясненията се утвърждават от Председателя на МИГ “Дряново-Трявна- в сърцето на Балкана  

или оправомощено от него лице. Писмени разяснения ще бъдат дадени в срок до 5 дни от 

получаването на искането за разяснение, но не по-късно от 5 дни преди изтичането на срока за 

кандидатстване – 18.03.2020 г.  

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ „Дряново – Трявна – в 

сърцето на Балкана“ няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството 

на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за 

кандидатстване и са задължителни за всички кандидати. 

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на следните интернет-страници: 

https://eumis2020.government.bg/ и http://mig-dryanovo-tryavna.eu.  

 

УТВЪРДИЛ:     /п/   

Председател на УС на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ 

 

 

10.03.2020 г. Въпрос Отговор 

1. Добър ден, 

 

Във връзка с  Процедура № BG05M9OP001-

1.081 мярка ОПРЧР 02 „Добри и безопасни 

условия на труд за работещите на 

територията на общините Дряново и 

Трявна“  моля да дадете разяснение на 

следния въпрос:  

Допустимо ли е по процедурата да бъде 

закупено оборудване за почистване на 

работните помещения и по-конкретно 

мобилни почистващи машини за под? 

 

С уважение, 

Гергана Петрова 

Съгласно УК, в дейност 3 „Подкрепа за практики за 

въвеждане на иновативни, по-производителни и 

„по-зелени” модели за организация на труда в 

предприятията; в т.ч. за осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труда, подобряване 

професионалния и здравния статус на работниците 

и служителите, както и за подобряване на социалния 

климат“ е допустимо осигуряване на колективни 

предпазни средства, включително модернизация 

и/или реконструкция и/или обезопасяване на 

съществуващи обекти, технологични процеси, 

машини и съоръжения, свързани с подобряване 

условията на труд. 

В случай, че описвате тази дейност в проектното 

предложение, трябва да бъде ясно посочено точно 

каква модернизация ще бъде извършена, с оглед 

осигуряването на безопасни и здравословни условия 
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на труд. Следва да имате в предвид, че при 

разписването на тази дейност, е необходимо във 

формуляра за кандидатстване в описанието на 

конкретната дейност да бъде ясно описано 

състоянието на предприятието в момента на 

кандидатстване, както и конкретният ефект, до 

който ще доведе самата модернизация. 

Следва да се посочи и как ще допринесат за 

повишаване на здравето и безопасността на 

работниците и служителите, предвидените за 

закупуване средства за колективна защита.  

В случай, че в проектното предложение е 

предвидено закупуване на оборудване, което не е 

обосновано и не води до изпълнение на целите на 

проекта, това е основание за неговото премахване от 

проектното предложение, както и съответните 

разходи от бюджета, в случай на одобрение на 

проектното предложение. 

 


