
  

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА 

за  

подбор на проекти 

по процедура № BG14MFOP001-4.116 МИРГ „Пазарджик“, мярка 3.2. „Подкрепа за 

развитието на дребномащабна инфраструктура“ 

от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Пазарджик“ по Програмата за морско дело и 

рибарство 2014-2020 г., 

одобрени с Докладна записка 93-3166/13.06.2022 г. 

от Ръководителя на Управляващия орган на ПМДР 2014-2020 г. 

 

 

Зададен въпрос чрез ИСУН2020 

Рег. номер: № BG14MFOP001-4.116-Q001 

Подател: г-н Тодор Попов, кмет на Община Пазарджик  

e-mail: kmet_pazardzhik@abv.bg 

 

 С настоящото писмо, бихме искали да получим разяснение, от името на Община 

Пазарджик, по публикуваната документация по Процедура чрез подбор на проекти № 

BG14MFOP001-4.116 МИРГ „Пазарджик“ - Мярка: 3.2. „Подкрепа за развитието на 

дребномащабна инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Пазарджик“, отворена за 

кандидатстване. Община Пазарджик е допустим бенефициент по цитираната процедура. Така 

също възстановява разходите по ДДС, по проектите финансирани по ПМДР, съгласно 

Постановление на Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република 

България за съответната година. Освен горното в процедурата е посочено, че максималният 

размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект от СВОМР не трябва да 

надвишава 40 000 лева. Поради гореизложеното, считаме че за кандидат – Община 

Пазарджик, максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект от 

СВОМР не трябва да надвишава 40 000 лева без ДДС, тъй като ДДС по тези проекти, по 



отношение на кандидат – Община Пазарджик, не представлява безвъзмездна финансова 

помощ и се възстановява по друг ред. 

 Очакваме Вашето тълкувателно разяснение максималният размер на безвъзмездната 

финансова помощ за проект с бенефициент Община Пазарджик, 40 000 лева с или без ДДС 

да бъде? 

 

С уважение,  

Тодор Попов  

Кмет на Община Пазарджик 

 

Отговор: 

В Условията за кандидатстване по процедура № BG14MFOP001-4.116 МИРГ „Пазарджик“, 

мярка 3.2. „Подкрепа за развитието на дребномащабна инфраструктура“ от Стратегия за 

ВОМР на МИРГ „Пазарджик“ са заложени необходимите текстове по отношение на режима 

на прилагане на ЗДДС:  

- Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в 

съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.  

- Бенефициентите общини имат право да им бъдат възстановени разходи за ДДС съгласно 

разпоредбите на националното законодателство за изпълнението на държавния бюджет на 

Република България за съответната година по реда, описан в Указания от Управляващия 

орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) във връзка с 

финансиране на разходи за данък добавена стойност (ДДС) на бенефициенти по одобрени за 

подпомагане проекти по ПМДР. 

 За Община Пазарджик разходите за ДДС не са допустими по проектното 

предложение, тъй като общината възстановява ДДС, съгласно Постановление на 

Министерски съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 

съответната година. Допустими са разходите без начислено ДДС и в тази връзка 

максималната стойност на едно проектно предложение за Община Пазарджик не може да 

надхвърля 40 000 лв. без ДДС. При доказване на разходите по проектното предложение е 



необходимо да представите фактури с изрично посочени разходи за ДДС, които няма да 

представляват част от безвъзмездната финансова помощ по проекта.  

  

УО на ПМДР 2014-2020 г. 

 

 

 


