
  

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА 

за  

подбор на проекти 

по процедура № BG14MFOP001-5.017 „Преработване на продуктите от риболов и 

аквакултури”, мярка 5.4 „Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури” по 

Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., 

одобрени с Докладна записка 93-4153/29.07.2022 г. 

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

 

 

Зададен въпрос на pmdr@mzh.government/bg 

Дата: 26.07.2022 г. 

Подател: Г. Петрова 

e-mail: gerganapetrova1234@abv.bg 

 

Добър ден, 

Във връзка с процедура  № BG14MFOP001-5.017 – „Преработване на продуктите от риболов 

и аквакултури“ имаме следните въпроси: 

1. Предвид условието от Условията за кандидатстване по т. 14.1 Допустими разходи, а 

именно „ВАЖНО: Допустимо е извършването на всички разходи по т. 14.1.2, за които 

се кандидатства, след подаване на формуляра за кандидатстване. При получаване на 

отказ от страна на УО на ПМДР на проектното предложение или на даден актив или 

услуга, извършените разходи остават за сметка на кандидата.“  Допустимо ли е да се 

започне изпълнение на дейностите по проекта след датата на подаването му, или е 

необходимо да се изчака крайния срок за прием на проектите - 30.09.2022 г. и 

проверка на място от УО по процедурата? Ако е необходимо да се изчака проверка на 



място от УО моля да ни информирате в какъв срок след подаване на проектното 

предложение се осъществява тя? 

2. В случай, че предприятието-кандидат до момента е осъществявало дейност само по 

отглеждане на риби, а не по преработка на рибни продукти, необходимо ли е да се 

представи на етап кандидатстване документът „Удостоверение за регистрация на 

предприятието като обект за производство на рибни продукти или обект за 

преработване на странични животински продукт, съгласно чл. 12 от Закона за храните 

(отм.) или чл. 26 от Закона за храните за регистрираните предприятия след 09.06.2020 

г. или Закона за ветеринарно-медицинската дейност.“ 

 

Благодаря предварително! 

 

С уважение, 

Г. Петрова 

 

Отговор: 

1. След подаване на проектното предложение кандидатите имат право да започнат 

изпълнението на дейностите по проекта, в съотвествие с Условията на кандидатстване (УК) 

по процедура № BG14MFOP001-5.017 „Преработване на продуктите от риболов и 

аквакултури”, мярка 5.4 „Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури”, като не е 

необходимо да се изчаква крайният срок за прием по процедурата, но трябва да се има 

предвид, че в случай на отказ от страна на УО на ПМДР на проектното предложение или на 

даден актив или услуга, извършените разходи ще останат за сметка на кандидата. 

Следва да се има предвид, че в Условията за изпълнение по процедурата е дадена 

възможност на кандидатите за предварително обявление на тръжни процедури по реда на 

Постановление № 160 от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване 

на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от 

бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и 

инвестиционни фондове (ПМС № 160/2016 г.) 



Проверката на място се извършва преди сключване на АДБФП, за което кандидатите се 

уведомяват официално при условие, че проектното предложение подлежи на одобрение. По 

тази причина на този етап не може да се планира конкретна дата за извършването й. 

 

Имайте придвид, че в случай на включени строително-монтажни работи по настоящата 

процедура, те се извършват за собствена сметка на кандидата извън обхвата на допустимите 

по процедурата, за което се представя Акт № 14, съгласно разпоредбите на Наредба № 3 от 

31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Когато 

строително-монтажните работи се извършват за собствена сметка на кандидата не е 

необходимо да се провеждат процедури за избор на изпълнител по реда на Постановление № 

160 от 1 юли 2016 г. 

  

2. В т. 11.1 „Критерии за допустимост на кандидатите“ от УК по процедурата са посочени 

изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, за да са допустими бенефициенти, 

което означава, че горецитираният документ е задължителен за кандидати, които са 

съществуващи към момента на кандидатстване. 

  

 

УО на ПМДР 2014-2020 г. 

 

 

 


