Европейски съюз
Европейски фонд за
морско дело и рибарство

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО,
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.012 „Подкрепа за
инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза
на малки рибарски общности“ по мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги,
свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски
общности” от Стратегия за водено от общностите местно развитие 2014-2020 г. на МИРГ
Високи Западни Родопи: Батак - Девин – Доспат, финансирана по Програмата за морско
дело и рибарство 2014 - 2020 г. (ПМДР), одобрени с докладна записка № 93 –
6512/02.10.2019 г. от Ръководителя на Управляващия орган на ПМДР

Въпрос:
Здравейте,
Фирмата ни подготвя проектно предложение по мярка 7.1. Подкрепа за инфраструктура и
услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски
общности от СВОМР на МИРГ. В процеса на подготовка възникнаха въпроси, които
отправяме към вас в очакване на отговор за да успеем да направим качествено и отговарящо
на изискванията предложение.
Съгласно условията за кандидатстване, допустими за финансиране са разходи, извършени от
кандидата преди подаването на формуляра за кандидатстване по програмата, но не по-рано от
01.01.2014 г., в съответствие с чл. 39 от ПМС № 189/2016 г., за програмен период 2014 - 2020
г. Въпросът ни е дали е достатъчно разходите да са извършени или следва да са и
фактурирани и разплатени от нас за да бъдат признати за извършени. С какви документи
доказваме извършването на разходите?

Отговор:
За да бъдат допустими за финансиране, разходите извършени от кандидата преди
подаването на формуляра за кандидатстване по програмата (но не по-рано от 01.01.2014
г., в съответствие с чл. 39 от ПМС № 189/2016 г., за програмен период 2014 - 2020 г.),
дейностите за които се отнасят следа да бъдат фактически извършени.

За всички предварителни разходи, кандидатът следва да приложи към Формуляра за
кандидатстване най-малко две независими, съпоставими и конкурентни оферти с цел
определяне основателността на предложените разходи - прикачени в ИСУН 2020.
За всички предварителни разходи следва да бъде приложен подписан договор с избрания
изпълнител с разбивка на разходите по дейности и платежни документи към него за
извършени разходи преди подаване на ФК, прикачен в ИСУН 2020.
Въпрос:
Подготвяният от нас проект е в частен интерес. Съгласно условията за кандидатстване,
максималният интензитет на помощта за проекти в частен интерес е 50% от общите
допустими разходи.
С оглед определяне на произхода на цените на предвидените разходи за закупуване на
активи, ние следва да приложим към Формуляра за кандидатстване:
а/ официален каталог на производител или оторизиран представител или
б/ една оферта.
Съгласно чл.50 ал.2 от ЗУСЕСИФ, процедура за избор с публична покана се провежда, когато
размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ е по-голям от 50 на сто от
общата сума на одобрения проект. Доколкото размерът на безвъзмездната финансова помощ
за нашето проектно предложение не е по- голям от 50% от общата сума на проекта, ние като
възложител сами избираме начина на възлагане и не прилагаме ПМС 160.
Въпросът ни е, дали на етап кандидатстване е необходимо да представим освен официален
каталог на производител или една оферта за определяне на произход на цена на актив/услуга,
които са включени в предложението и сключен договор с доставчик на стока/услуга, който
ще извърши доставката при одобрение на проектното предложение или това не е необходимо.

Отговор:
Тъй като за проектите в частен интерес по мярка 7.1. Подкрепа за инфраструктура и
услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски
общности от СВОМР на МИРГ, максималният интензитет на безвъзмездната финансова
помощ е до 50% от общата сума на проекта, бенефициентите не са задължени да
прилагат реда и условията на ПМС 160 при избор на изпълнител на дейности.
Бенефициентът сам избира кога да сключи договор с изпълнителя на дейността. В този
смисъл на етап на кандидатстване не е задължително да има избран изпълнител и сключен
договор за дейности, които са извън категорията на предварителните. На етап на
кандидатстване с цел определяне на произхода на цените на предвидените разходи за
закупуване на активи/услуги е задължително кандидатите да представят: а) извлечение от
официален каталог на производител или оторизиран представител или б/ една оферта при
спазване на изискванията към оферента посочени в Условията за кандидатстване.
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Въпрос:
Допустимо ли е на наш риск, след подаване на проектното предложение да извършваме
разходи за дейности в обхвата на проекта, които да предявим да бъдат възстановени при
неговото евентуално одобрение.

Отговор:
Извършването на разходи, свързани с дейности в обхвата на проекта след подаване на
проектното предложение в ИСУН2020 и преди сключване на договор за БФП е допустимо
при спазване на условията за възлагане (ако е приложимо). При одобрение на проектното
предложение и сключване на договор за безвъзмездна финансова помощ по мярката,
кандидатът може да заяви възстановяване на тези разходи, заедно с други разходи,
извършени след подписване на договора. Ако кандидатът реши да извърши дейности,
свързани със строителство и/или ремонт преди подписване на административния договор,
то преди започване трябва да информира писмено МИРГ за това. МИРГ назначава комисия,
която извършва оглед на строителната площадка и съставя протокол за състоянието на
изпълнението на строителните дейности преди започването им. Само при наличието на
такъв протокол, разходите свързани със СМР могат да бъдат признати за допустими.
МИРГ, и/или УО на ПМДР 2014-2020 не поемат никаква отговорност, ако внесеното
проектно предложение не бъде одобрено за финансиране, респективно не бъде сключен
договор за БФП. Всички извършени разходи са за сметка на бенефициента.

Въпрос:

Здравейте,
Във връзка с процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.012 „Подкрепа за
инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на
малки рибарски общности“ на МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“, финансирана по
Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 , съфинансирана от Европейския фонд за
морско
дело
и
рибарство,
имам
следния
въпрос:
В Раздел 13.1, допустими дейности са – изграждане и/или преустрояване на и оборудване на
пространства с експозиция и видове риба и аквакултура, характерни за РТ, „работилници“ за
преработка и кулинарни умения.
Въпросът ми е, допустими ли са разходи за извършване на СМР /реконструкция и
пристрояване/ на съществуващ ресторант, както и за оборудване на залата за посетители в
ресторанта с мебели, аквариуми с риби, картини и т.н., и оборудване на кухнята на
ресторанта с уреди и техника за приготвяне на риба и рибни продукти?
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С Уважение,
Потенциален бенефициент

Отговор:
Допустимите дейности и разходи са посочени в Условията за кандидатстване. Въпросът ви
засяга допустимост на разходи, свързани с конкретно проектно предложение, което не
може да бъде преценено на този етап.
Допустимостта на конкретна дейност и/или конкретен разход се преценява от комисията
за оценка на етапа на оценка на проектното предложение.

Въпрос:

Здравейте,
Във
връзка
с
процедура
за
подбор
на
проекти
BG14MFOP001-4.012
„Подкрепа
за
инфраструктура
и
услуги,
свързани
с
малките
рибарски
стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ на МИРГ
„ВЗР:Батак-Девин-Доспат“, финансирана по Програмата за морско дело и
рибарство 2014-2020 , съфинансирана от Европейския фонд за морско дело
и рабарство, имам следния въпрос:
В
Раздел
13.1,
допустими
дейности
са
–
изграждане
на
база за спортен риболов – зониране на пространства на язовирите и
дребна
инфраструктура,
както
и
развиване
на
туристически
атракциони
чрез ефективно използване на природните ресурси и конкретно свързани с
риболов
/закупуване/изграждане
на
дребномащабни
съоражения,
оборудване
на бази и пространства/.
Въпросът
ми
е,
допустими
ли
са
разходи
за
закупуване
на
съоражения и оборудване за предоставяне на възможности за риболов на
туристите в място за настаняване, което се намира или предстои да бъде
изградено
непосредствено
по
поречието
на
естествен
водоем-река,
както
и допустими ли са разходи за закупуване на съоражения и оборудване за
приготвяне на уловената риба от туристите в мястото за настаняване?

С Уважение,
Потенциален бенефициент
4

Отговор:
Допустимите дейности и разходи са посочени в Условията за кандидатстване. Въпросът ви
засяга допустимост на разходи, свързани с конкретно проектно предложение, което не
може да бъде преценено на този етап.
Допустимостта на конкретна дейност и/или конкретен разход се преценява от комисията
за оценка на етапа на оценка на проектното предложение.
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