
                                                                   

  

 

 

 

 

ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 – 2020 

 

СПИСЪК С ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО НЕ СЕ ДОПУСКА ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 
ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ –  ПРОЦЕДУРА № BG14MFOP001-4.031 „МИРГ "ВЗР: БАТАК-ДЕВИН-
ДОСПАТ" МЯРКА 7.2 ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА В РИБАРСКАТА ТЕРИТОРИЯ, С ЦЕЛ ЗАПАЗВАНЕ НА 
ТЯХНАТА ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТ, ОБНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА КРАЙБРЕЖНИТЕ РИБАРСКИ СЕЛИЩА И 

СЪХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДНОТО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО“ ОТ СТРАТЕГИЯТА НА МИРГ "ВЗР: 
БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ 

 ПО ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 – 2020 г. (ПМДР 2014 – 2020 г.) 

 

№ 

 Рег.№ на 
проектното 

предложение в 
ИСУН 

Наименован
ие  на 

кандидата  

Наименование на 
проектното 
предложение  

Основание за отхвърляне 

 
BG14MFOP001-4.031-

0004 

СДРУЖЕНИЕ 
"Био - Б - 

Еко" 
Сдружение 

МОДЕРНИ 
ТЕХНОЛОГИИ ЗА 

ОПАЗВАНЕ И 
ОХРАНА ЧИСТОТАТА 

НА ПРИРОДАТА В 
РИБАРСКИТЕ 
ТЕРИТОРИИ 

  След извършване на оценка за административно 
съответствие и допустимост на проектно предложение № 
BG14MFOP001-4.031-0004, подадено от кандидат 
Сдружение „Био-Б-Еко“ и съгласно чл. 29, ал. 2, т. 1 а/ от 
ЗУСЕСИФ, е установено следното: 

 
    
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ ЕВРОПЕЙСКИ 
ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И 

РИБАРСТВО 



Проектното предложение предвижда изграждане на 
иновативни практики, изразяващи се чрез създаване на 
“Дигитален еко-патрул” за наблюдение и превенция на 
бракониерството, чрез смарт- устройства на участници. 
Съгласно т.21.Б от условията за кандидатстване, а 
именно :В хода на проверката е възможно да бъдат 
установени и други обстоятелства, които да изискват 
допълнителна пояснителна информация или документ от 
кандидатите относно декларираните обстоятелства и 
представените документи“, с цел да се удостовери, че е 
целесъобразно изразходването на средства от ЕС за 
реализация на проектно предложение, за което не е 
налично принципно съгласие/подкрепа от целевата си 
група с допълнителна информация от кандидата е 
изискано да предостави съгласие или друг тип 
доказателство. От кандидата беше изискано да 
предостави обяснение за начина и способите за трансфер 
на информацията с ресорни контролиращи институции, 
както и вида на сътрудничество с тях. Изисканото 
обяснение не задоволява изискванията на УО. Не е 
целесъобразно изразходването на средства от ЕС за 
реализация на проектно предложение, за което не е 
налична принципна подкрепа от ресорните институции 
контролиращи описаните в проектното предложение 
дейности. 

Концепцията на проектното предложение акцентира 
върху създаването на иновативна практика, но по 
смисъла си тя не се отличава от съществуващите и 



 
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. 

действащи до момента приложения във виртуалното 
пространство. 

Поради горецитираните обстоятелства следва, че 
самоцелното изпълнение на проектното предложение не 
отговаря на принципите за добро финансово управление 
на средствата от ЕС. Във връзка с гореизложеното 
проектното предложение не отговаря на Критерий № 6 
“Проектното предложение допринася за постигане на 
специфичните цели по приоритета на Съюза, предвидени 
в член 6, параграф 1 на Регламент 508/2014.” и Критерий 
№ 15 “Проектното предложение е в съответствие с 
политиката на ЕС за устойчиво развитие, и опазване на 
околната среда.” към Приложение № 4 “Критерии и 
методология за оценка на проектните предложения по 
Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.0031. 

Поради изложените по-горе аргументи, проектно 
предложение с рег. № BG14MFOP001-4.031-0004 е 
включено в Списъка на проектните предложения, които 
не се допускат до етап Техническа и финансова оценка 
по настоящата процедура. 


