
  

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 93-4076/27.07.2022 г. 

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

 

 

Зададен въпрос чрез ИСУН 2020 

Рег. номер: № BG14MFOP001-4.116-Q002 

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

e-mail: kmet_pazardzhik@abv.bg 

 

 

ДО 

УО на ПМДР 

 

Относно: Въпрос относно 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“ 

 

Бихме искали да ни дадете отговор на следния въпрос във връзка с 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“:  

 



С оглед на допусната възможност за предварително обявление на тръжни процедури по ПМС 

и ЗОП по процедура № BG14MFOP001-4.116 и липсата на забрана в ЗОП за това, Община 

Пазарджик като допустим бенефициент по цитираната процедура и възложител по закона, 

може ли да проведе, след подаване на формуляр за кандидатстване, процедури за възлагане 

на обществени поръчки за изпълнение на дейностите по проекта, с който се кандидатства, 

преди да е подписан АДПБФП?   

 

Забележка: Процедурите за възлагане на обществени поръчки за изпълнение на дейностите 

по проекта, с който се кандидатства, ще се възлагат под условие – сключените договори, в 

резултат от провеждането им, ще се възлагат след подписан АДПБФП. 

 

 

С уважение, 

Тодор Попов 

Кмет на Община Пазарджик 

 

Отговор: 

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

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

ВОМР на МИРГ „Пазарджик“ е дадена възможност на кандидатите за обявяване на 

процедури за избор на изпълнители по реда на Закона за обществени поръчки (ЗОП) с оглед 

скъсяване на сроковете за изпълнение на проектните предложения.  

Община Пазарджик може да проведе процедури за възлагане на обществени поръчки за 

изпълнение на дейностите по проекта, с който се кандидатства, след подаване на формуляра 

за кандидатстване и преди подписване на АДПБФП. 

  

УО на ПМДР 2014-2020 г. 

 

 



 


