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ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА 

за подбор на проекти 

BG14MFOP001-2. 010 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи 

устойчиви аквакултури“, 

мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви 

аквакултури“, Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. (ПМДР), 

одобрени с Докладна записка № 93-2972/ 30.04.2019 г. 

от Ръководителя на Управляващия орган на ПМДР 

 
 
 
 
I. Въпрос на "Електростил - 09" ЕООД: 
 
veneta ivanova traforemont@abv.bg 
Mon 4/15/2019 4:15 PM 
То: pmdr 
 
Интерсуваме се допустимо ли е финансиране на дейности по ПМДР, свързани с 
култивиране на земноводни и по-точно жаби? 
 
Фирма "Електростил - 09" ЕООД 
Димитър Георгиев - Управител 
тел: 0878522019 
email - Traforemont@abv.bg 
 
 
Отговор: 
 

Да, допустимо е предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за 
морско дело и рибарство 2014 - 2020 г. за развъждане и отглеждане на земноводни животни, 
и в частност на жаби. Земноводните животни също попадат под разпоредбите на Закона за 
аквакултурите и рибарството, т.е. от правна гледна точка жабите също се разглеждат като 
обект за аквакултури. 

Следва да имате предвид, че тяхното производство трябва да бъде с цел получаване 
на продукт, който да се предлага на пазара и разбира се, кандидат-бенефициентът е 
необходимо да отговаря на всички изисквания на Условията за кандидатстване с проектни 
предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско 
дело и рибарство 2014-2020 по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.010 
„Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“. 

mailto:traforemont@abv.bg
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В съответствие с чл. 46, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 508/2014, безвъзмездната 
финансова помощ се предоставя на кандидат, само ако бъде ясно доказано чрез независим 
маркетингов доклад, че съществуват добри и устойчиви перспективи за пазарна реализация 
на продукта. В Приложение № 1 на Условията за кандидатстване на посочената процедура е 
представен „Маркетингов доклад за видовете риба и рибни продукти с добър и много добър 
пазарен потенциал“. 

 

II. Въпроси на Hedge Consult: 
 
Hedge Consult <hedgeconsult2007@gmail.com> 
Sent: Tue 4/16/2019 4:34 PM 
 
Привет! 
Имаме следните въпроси по отношение на Мярка 2.3 "Насърчаване на нови 
производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури": 
 
1. Задължително условие ли е на етап кандидатстване собственицте - управителите да 
притежават съответните професионални умения и компетенции или може да покрият 
това условие на по - късен етап? 
 
2. Къде да открием образец на документ 18. "Финансов план за изпълнение на проекта, 
включващ етапи на изпълнение и източници за финансиране на всеки един етап от 
проектното преложение" от Раздел 24 "Списък на документите, които се подават на 
етап кандидатстване" от Условията за кандидатстване - Приложение 1 към Заповед 
МДР-ПП-09-19/6.3.19? 
 
3. Къде да открием образец на Документ 27. "Декларация, подписана от счетоводителя и 
лицето представляващо по закон оферента във връзка с изискване за доказване на 
специфичен оборот от оферента"  от Условията за кандидатстване - Приложение 1 към 
Заповед МДР-ПП-09-19/6.3.19 или може да бъде свободен текст? 
 
4. Къде (в кой документ) се упоменават и описват точките - критериите, които 
кандидатът покрива съгласно Раздел 22. "Критерии и методика за оценка на проектните 
предложения" от Условията за кандидатстване - Приложение 1 към Заповед МДР-ПП-09-
19/6.3.19? 
 
Предварително благодарим! 
 
 
Отговори: 
 

1. В т. 11.1. „Критерии за допустимост на кандидатите“ от Условията за кандидатстване 
с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова по процедура чрез 
подбор на проекти BG14MFOP001-2.010 „Насърчаване на нови производители на 
аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ е посочено ясно в т. 1.1.5., че 
собственика/един от собствениците, който е и управител на обекта за аквакултури е 
необходимо да притежава професионални умения и компетентност в съответствие с т.т. 
1.1.5.1, 1.1.5.2, 1.1.5.3. Това е задължително условие за допустимост на кандидата и 
документът за обстоятелството е задължителен към датата на подаване на 
Формуляра за кандидтстване (ФК). Ако същият не бъде представен, кандидат-
бенефициентът е недопустим кандидат. 
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Собственикът/един от собствениците, който е и управител на обекта за аквакултури е 
необходимо да бъде: 

лице, притежаващо висше образование с образователна степен „бакалавър“, 
„магистър“ или по-висока научна степен (звание) по някоя от следните специалности: рибно 
стопанство, рибовъдство, аквакултури, ихтиология, хидробиология или друга еквивалентна 
на изброените, или заемащи академична длъжност в изброените области; 

или 
лице, притежаващо професионални умения и компетентности, придобити от 

специализиран курс от акредитирано висше учебно заведение; 
или 
лице, притежаващо професионални умения и компетентности придобити в лицензирани 

центрове към Национална агенция за професионално образование и обучение (НАПОО), 
придобита степен на квалификация II или III в професионално направление „Рибно 
стопанство“. 

Обръщаме Ви внимание, че с т. 1.1.6. се регламентира задължението на бенефициента 
да има собственик-управител с компетенции по т.т. 1.1.5.1, 1.1.5.2, 1.1.5.3 за целият 5-
годишен мониторингов период, при евентуална промяна в съсобствеността на юридическото 
лице. 
 

2. Документ № 18 „Финансов план за изпълнение на проекта, включващ етапи на 
изпълнение и източници за финансиране на всеки един етап от проектното предложение“ от 
т. 24 „Списък на документите, които се подават на етап кандидатстване:“ от Условията за 
кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.010 „Насърчаване на нови 
производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ се намира в папка 
„Prilojenia_UK_2.3“, подпапка „Документи за попълване“, като при наименоване на 
файла е допусната тенхичека грешка – файлът е с име „Приложение 18 - Справка-
инвестиции“. 
 

3. За документ № 27 "Декларация, подписана от счетоводителя и лицето 
представляващо по закон оферента във връзка с изискване за доказване на специфичен 
оборот от оферента" в т. 24 „Списък на документите, които се подават на етап 
кандидатстване:“ от Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-
2.010 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви 
аквакултури“ няма образец, по който УО на ПМДР ще изисква да бъде попълван същият, 
т.е. документът се представя в свободен текст. 

 
Във връзка с Вашите въпроси №№ 2 и 3, може да прочетете и отговора на 

въпроса на Nikolay Wuesten в т. III. 
 
4. Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.010 
„Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ е 
документът, в който в т. 22 „Критерии и методика за оценка на проектните предложения:“ е 
представена таблица, в която са показани, както критериите за подбор на проектните 
предложения, така и точките, с които се оценяват проектите по всеки един от тези критерии. 
В допълнение, в същата точка 22 е показана и методиката за оценка на проектните 
предложения, респективно начина по който ще се проверява от Оценителната комисия 
(определена със заповед от Ръководителя на УО на ПМДР), доказателствата за 
изпълнението на съответният критерий и полученият брой точки. 
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III. Въпроси на Nikolay Wuesten: 
 
From: Nikolay Wuesten [mailto:n.wuesten@cmd-international.com] 
Sent: Monday, April 22, 2019 9:58 AM 
To: Yuliyan Markov 
Subject: BG14MFOP001-2.010 - Насърчаване на нови производители на аквакултури, 
развиващи устойчиви аквакултури 
 

Уважаеми Дами и Господа, 

В пакета документи за кандидатстване по мярка BG14MFOP001-2.010 - Насърчаване на 
нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури открихме 
следните несъответствия: 

Файл с Декларация  № 10 съдържа Декларация № 8   

Файл с Декларация  № 8 съдържа Декларация № 9 

Файл с Декларация  № 6 съдържа Декларация № 5 

Файл с Декларация  № 5 съдържа Декларация № 5 

Файл с Декларация  № 4 съдържа Декларация № 3 

Файл с Декларация  № 3 съдържа Декларация № 2 

Файл с Декларация  № 2 съдържа Декларация № 1 

Моля за еднозначно пояснение дали прикачените файлове трябва да се приложат към 
документите за кандидатстване с обозначението на файла или с номерацията посочена 
в съответния документ. Обръщаме внимание на факта, че съществуват два документа 
с номерация Декларация № 5. 

С уважение: 

Н. Вюстен 

 
Отговор: 
 

В Условията за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. по 
процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.010 „Насърчаване на нови 
производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ е допуснато 
несъответствие между номерата на декларациите в името на файла и номера на самият 
документ, но няма несъответствие между името на файла и документа, който се съдържа в 
съответния фаил. Моля да имате предвид, че вярната номерация е в името на файла. 

УО на ПМДР обръща внимание, че съдържанието на приложените документи към 
Условията за кандидатстване е вярно и те следва да се прилагат към Формуляра за 
кандидатстване, като няма никакво значение дали кандидат-бенефициентът ще коригира 

mailto:n.wuesten@cmd-international.com
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/e95ece32-a3c7-4514-98a1-31195ea867b5
https://eumis2020.government.bg/bg/s/Project/New/e95ece32-a3c7-4514-98a1-31195ea867b5
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номера на документа или ще го остави с номера, който носи образеца в съответния файл. И 
в двата случая, това няма да се отрази по-никакъв начин на проектното предложение. От 
значение за УО на ПМДР е коректното попълване на приложените образци от кандидатите. 

 
Във връзка с Вашият въпрос, може да прочетете и отговора на въпроса на Катя 

Стоилова (т. I, т. 6) по същата процедура, одобрени с Докладна записка № 93-2750 / 
17.04.2019 г. от Ръководителя на Управляващия орган на ПМДР. 


