
                                                                   

  

 

 

 

 
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 ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.012 МИРГ 

„ВЗР: БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“, МЯРКА 7.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНФРАСТРУКТУРА И УСЛУГИ, СВЪРЗАНИ С МАЛКИТЕ 
РИБАРСКИ СТОПАНСТВА И ТУРИЗМА, В ПОЛЗА НА МАЛКИ РИБАРСКИ ОБЩНОСТИ“ ПО ПРОГРАМАТА ЗА 

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 – 2020 Г. (ПМДР 2014 – 2020 Г.) 
 

№  Рег. № на проектното 
предложение в ИСУН 

Наименование  
на кандидата  

Наименование на 
проектното 
предложение  

Основание за отхвърляне 

1 BG14MFOP001-4.012-0002 Сдружение 
„ Здравец“ 

„Изграждане на 
посетителски 

информационен 
център в с. Триград, 
община Девин“ 

След извършване на оценка за административно 
съответствие и допустимост на проектно предложение 
BG14MFOP001-4.012-0002, съгласно чл. 29, ал. 2, т. 1 
а/ от Закона за управление на средствата от 
Европейските структурни и инвестиционни фондове е 
установено, че проектното предложение не отговаря 
на Критерий № 2 „Налице са всички изискуеми 
документи и са попълнени съгласно изискванията, 
посочени в т. 24 от Условията за кандидатстване по 
настоящата процедура“, не са представени следните 
задължителни документи: 
 
•  Решение за преценяване на необходимостта от 
извършване на оценка на въздействието върху 

 
    
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ 
ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И 

РИБАРСТВО 



околната среда. Представени са само писма с № КОД-
11-169(21) от 14.05.2019 г. и № КОД-11-169(23) от 
15.10.2019 г. Документът е изискан с писмо за 
допълнителна информация от 28.01.2020 г., но не е 
представен от кандидата; 
• Решение за съвместимостта на проекта с предметите 
и целите на опазване на защитените зони, документът 
е изискан с писмо за допълнителна информация от 
28.01.2020 г., но не е представено от кандидата; 
•  Актуална скица на имота, издадена на името на 
кандидата; 
• Одобрен инвестиционен проект, изработен във фаза 
„Технически проект” или „Работен проект” в 
съответствията със Закона за устройство на 
територията /ЗУТ/ и Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата 
и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ., 
бр.51 от 2001 г.), издаден на името на кандидата; 
• Подробни количествени сметки, заверени от 
правоспособно лице, издадени на името на кандидата. 
 
Съгласно т. 24. Списък на документите, които се 
подават на етап кандидатстване от Условията за 
кандидатстване по мярка 7.1 „Подкрепа за 
инфраструктура и услуги, свързани с малките 
рибарски стопанства и туризма, в полза на малки 
рибарски общности“, процедура № BG14MFOP001-
4.012 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани 
с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на 
малки рибарски общности“ всички представени 
документи трябва да са издадени на името на 
кандидата. 



2 BG14MFOP001-4.012-0005 „СОЛС“ 
ЕООД 

„Нови услуги за 
подобряване на 
условията за 
развитие на 

въдичарството и 
създаване на 
туристически 

атракции в рибарска 
област Високи 
Западни Рoдопи“ 

След извършване на оценка за административно 
съответствие и допустимост на проектно предложение  
BG14MFOP001-4.012-0005, съгласно чл. 29, ал. 2, т. 1 
а/ от Закона за управление на средствата от 
Европейските структурни и инвестиционни фондове е 
установено, че проектното предложение не отговаря 
на: 
 Критерий №2 „Налице са всички изискуеми 
документи и са попълнени съгласно изискванията, 
посочени в т. 24 от Условията за кандидатстване по 
настоящата процедура“, не са представени следните 
задължителни документи: 
• Справка-декларация, подписана от 
счетоводителя и управителя на фирмата оферент. 
Справката трябва да е придружена от Отчет за 
приходите и разходите за последните три приключили 
финансови години, в зависимост от датата на която 
кандидатът е учреден или започнал дейността си и 
годишни финансови отчети. Ако годишните 
финансови отчети и отчетите за приходите и 
разходите са публично обявени, се извършва справка в 
съответния регистър. Документът е изискан с писмо за 
допълнителна информация, но оферентът е отказал да 
предостави такава. 

Критерий №12 „Предвидените разходи в проектното 
предложение са допустими съгласно Условията за 
кандидатстване по настоящата процедура. В случай на 
наличие на недопустими разходи същите са 
установени и редуцирани.  
• Съгласно т. 14.1.4  от Условията за 
кандидатстване по процедура № BG14MFOP001-4.012 
„Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с 
малките рибарски стопанства и туризма, в полза на 



малки рибарски общности“, разходът за който се 
кандидатства, а именно закупуване на плавателен съд, 
не попада в обхвата на допустимите за финансиране 
разходи предназначени за осъществяване на 
дейностите и целите на мярката. 

 

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.  
 

 


