
 

 

Този документ е създаден по проект № BG14MFOP001-5.004-0023-C01 „Изграждане и оборудване на цех за въздушно замразяване на 

дребна риба в „Морски риболов - Несебър“ ООД“, бенефициент: „Морски риболов - Несебър“ ООД. Документът е създаден с финансовата 

подкрепа на „Програма за морско дело и рибарство” 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско 

дело и рибарство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Морски риболов - Несебър“ ООД и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ ДОГОВОР № BG14MFOP001-5.004-0023-C01/ SU - …… 

 

Условия на членове 3, 4 и 5 от общи условия към финансираните по „Програмата за 

морско дело и рибарство“ 2014-2020 г. административни договори за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5-

004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, отнасящи се до страните 

по изпълнение на договора за доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на 

Мониторингова система за следене на температура. 

В изпълнение на условията по чл. 1.7 от Приложение № 9 „Общи условия към 

финансираните по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. административни 

договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ“ по Процедура за подбор на 

проекти BG14MFOP001-5-004 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, 

условията по членове 3, 4 и 5 от тези общи условия се отнасят и до всички изпълнители на 

бенефициента. 

В тази връзка при изпълнението на настоящия договор посочените по-долу условия ще се 

спазват задължително и от Изпълнителя по договор № BG14MFOP001-5.004-0023-C01/ SU - 

…… 

… 

ЧЛЕН 3 – ОТГОВОРНОСТ 

3.1.  УО на ПМДР не носи отговорност за вреди, нанесени на служителите или имуществото 

на Бенефициента по време на изпълнение на проекта или като последица от него.  

3.2.  Бенефициентът поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност 

за вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на 

проекта или като последица от него. УО на ПМДР не носи отговорност, произтичаща 

от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на 

Бенефициента, неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в 

резултат на нарушение на правата на трето лице. 

ЧЛЕН 4 – КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ И СВЪРЗАНОСТ 

4.1.  Бенефициентът се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване и 

предотвратяване на конфликт на интереси и/или свързаност по смисъла на § 1. от 

Допълнителните разпоредби на Търговския закон, както и да уведоми незабавно УО на 

ПМДР относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен 

конфликт или свързаност. При изпълнение на административния договор за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, бенефициентът няма право да 
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сключва договори с лица, с които е свързан по смисъла на § 1 от Допълнителните 

разпоредби на Търговския закон и/или са обект на конфликт на интереси.  

4.2.  Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение на 

функциите по договора на което и да е лице, може да възникне съмнение поради 

причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или 

националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които 

то има с друго лице,  съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012, както 

и по смисъла на Законa за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

  Конфликт на интереси по настоящия член е налице и когато: 

а)   Бенефициент, който не е бюджетно предприятие, сключи трудов или друг договор 

за изпълнение на ръководни или контролни функции с лице на трудово или 

служебно правоотношение в Управляващия орган, Междинното звено и 

Сертифициращия орган, докато заема съответната длъжност и една година след 

напускането й; 

б) Лице на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган,  

Междинното звено и Сертифициращия орган , докато заема съответната длъжност 

и една година след напускането й е придобило дялове или акции от капитала на 

бенефициент по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. 

в) Бенефициент сключи договор за консултантски услуги с лице на трудово или 

служебно правоотношение в Управляващия орган, Междинното звена и 

Сертифициращия орган, докато заема съответната длъжност и една година след 

напускането й.  

ЧЛЕН 5 – ПОВЕРИТЕЛНОСТ 

5.1.    При спазване на разпоредбата на чл. 14 от настоящите Общи условия, 

Управляващият орган,  ДФЗ-РА, Сертифициращият орган и Бенефициентът се 

задължават да запазят поверителността на всички предоставени документи, 

информация или други материали, до 5 (пет) години след извършване на 

окончателното плащане. Европейската комисия и Европейската сметна палата имат 

право на достъп до всички документи, предоставени на лицата, посочени по-горе, 

като спазва същите изисквания за поверителност. 

5.2   Бенефициентът дава съгласието си Управляващия орган, ДФЗ-РА, националните 

одитиращи органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с 

измамите, Европейската сметна палата  и външните одитори да публикуват неговото 

наименование и адрес, предназначението на отпуснатата безвъзмездна финансова 

помощ, максималния размер на помощта и съотношението на финансиране на 

допустимите разходи по проекта, съгласно предвиденото в чл. 2 от договора. 


