
                                                                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 – 2020 

 

 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ –  ПРОЦЕДУРА № BG14MFOP001-4.005, МИРГ БУРГАС-КАМЕНО МЯРКА 5.4 

„ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ В МИРГ БУРГАС – КАМЕНО“ ПО ПРОГРАМАТА 

ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 – 2020 г. (ПМДР 2014 – 2020 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ 
ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И 

РИБАРСТВО 



№ 

 Рег.№ на 

проектното 

предложение в 

ИСУН 

Наименован

ие  на 

кандидата  

Наименование на 

проектното 

предложение  

Основание за отхвърляне 

 
BG14MFOP001-4.005-

0001 

ИНВЕСТМЪ

НТ ЕНД 

ПРОДЖЕКТ 

ДИВЕЛОПМ

ЪНТ ООД 

(ЕИК: 

201897277) 

Преработване на 

черупки от черна мида 

на територията на МИРГ 

Бургас-Камено 

След извършване на оценка за административно 

съответствие и допустимост на проектно предложение № 

BG14MFOP001-4.005-0001 съгласно чл. 29, ал. 2, т. 1 а/ 

от ЗУСЕСИФ, е установено следното: 

 

Съгласно чл. 34, ал. 2 от ЗУСЕСИФ: (2) Когато при 

проверката по ал. 1 се установи липса на документи 

и/или друга нередовност, комисията изпраща на 

кандидата уведомление за установените нередовности и 

определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не 

може да бъде по-кратък от една седмица. Уведомлението 

съдържа и информация, че не отстраняването на 

нередовностите в срок може да доведе до прекратяване 

на производството по отношение на кандидата. 

Отстраняването на нередовностите не може да води до 

подобряване на качеството на проектното предложение. 

 

Във връзка с гореизложеното, проектното предложение 

не отговаря на следните критерии за Административно 

съответствие и допустимост към УК: 

- Критерий № 4 (Налице са всички изискуеми 

документи и са попълнени съгласно изискванията, 

посочени в т. 26 от Условията за кандидатстване по 

настоящата процедура.). С писмо за допълнителна 

информация са изискани документи по т.11 и т.13 от 

списъка със задължителни документи към УК, като 

същите не са представени; 

- Критерий № 5 (Кандидатът е допустим съгласно 



изискванията в т. 11 от Условия за кандидатстване по 

настоящата процедура.), а именно не е преддставено 

Копие от становище на ОДБХ, за съответствие на 

технологичния проект на предприятието с хигиенните и 

на ветеринарно-санитарните изисквания, съгласно чл. 

226 от Закона за ветеринарномедицинската дейност; 

- Критерий № 6 (Включените в проекта дейности са 

допустими за финансиране съгласно изискванията в т. 14 

от Условия за кандидатстване по настоящата 

процедура.); 

- Критерий № 9 (Проектното предложение 

допринася за постигане на специфичните цели по 

мярката), посочени в т. 6.1. към УК: чрез мярка 5.4 

„Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури” 

се цели подпомагането на инвестиции  в преработването 

на продукти от риболов и аквакултури. Прилагането на 

мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и 

аквакултури в МИРГ „Бургас-Камено“ е насочена към 

изграждането на нови и модернизация на съществуващи 

предприятия; 

- Критерий № 16 (Капацитетът на производствената 

програма в технологичния проект съответства на 

производствената програма на бизнес плана.); 

- Критерий № 18 (Количеството произвеждана 

продукция, заложена в технологичния проект и 

годишния производствения капацитет на всеки от 

предвидените активи, заложени в технологичния проект 

съответстват на количеството произвеждана продукция, 

заложена в производствената програма на бизнес плана и 

на годишния производствения капацитет на всеки от 

предвидените за закупуване активи, описани в 

представените оферти.). 



 

ЗАБЕЛЕЖКА:  

 

Съгласно разпоредбите на чл. 34, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, кандидатите, чийто проектни предложения са отхвърлени на етап оценка за 

Административно съответствие и допустимост, по горепосочената процедура, могат да подадат своите писмени възражения до 

Ръководителя на Управляващия орган на ПМДР 2014 - 2020, в едноседмичен срок от съобщаването.  

Съгласно цитираната по-горе разпоредба на ЗУСЕСИФ и 

когато след допълнително изискване по установения ред, 

на задължително изискуеми по процедурата документи, и 

информация, същите не бъдат предоставени от кандидата 

или са представени, но не съгласно изискванията, 

посочени в Условията за кандидатстване на процедурата, 

проектното предложение не отговаря на Условията, 

поради което се прекратява производството по него.  

 


