Министерство на
икономиката и енергетиката

Постъпили запитвания по грантова схема
BG 04-03-04 "Производство на горива от биомаса"

Questions received under Grant Scheme:
BG 04-03-04 „Production of fuels from biomass“
Програмният оператор настоятелно моли всички да се запознаят внимателно с Насоките за кандидатстване,
налични към всяка отворена грантовa схемa и с вече публикуваните отговори, преди да пристъпят към изпращане
на въпроси
Programme Operator strongly asks everyone to acquaint themselves carefully with the Guidelines for Project
Promoters, available for each open Grant Scheme and published answers, before proceeding with sending questions
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1

При включени СМР в проектното
предложение, необходимо ли е към
момента на кандидатстването
освен технически проект да бъде
представено и разрешително за
строеж? Предвид дългите срокове
по издаването, допустимо ли е
този документ да бъде представен
на етапа на сключване на договор
за изпълнението на проекта?

Съгласно т.4.1.4 от Насоките за
кандидатстване за да бъде
допустим проектът, Кандидатът
трябва да представи още:
• Ако в проектното предложение
са
необходими/предвидени
строителни работи – Работен
проект за сграда/строителство
и/или архитектурно заснемане
или разрешение за строеж,

In case of construction and
installation works included in the
proposal, is it necessary at the time
of application to submit also a
building permit in addition to the
technical design? Given the long time
needed for issuing, is it acceptable to
submit this document at the stage of
signing a contract for the project?

Pursuant to item 4.1.4 of the
Guidelines for Project Promoters, for
the project to be eligible, the
applicant must submit also:
•

If in the Project Proposal
construction
works
are
needed/included
–
Detailed
Design
for
the
building/construction
and/or
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•

издадено
от
общината,
в
съответствие със Закона за
устройство на територията;
или
Писмо от общината, от което е
видно,
че
за
въпросното
предложение за проект не е
необходимо
издаване
на
разрешение
за
строеж
в
съответствие със Закона за
устройство на територията.

Questions

Answers

•

Architectural
mapping
or
Permission
for
construction
issued by the municipality in
accordance with Spatial Planning
Act; or
Letter from the municipality
standing on that for the Project
Proposal in question there is no
need for issuing permission for
construction in accordance with
Spatial Planning Act.

Забележка: Всички отговори са изготвени въз основа на публикувания пакет от документи по съответната грантова схема на английски
език.
Note: All answers are based on the English version of published package of documents for the current grant scheme.
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