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Мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания
улов“
(Резюме)
Цели на мярката:
Дейностите, предвидени в мярка „Добавена стойност, качество на продуктите и използване
на нежелания улов” ще допринесат за повишаването на добавената стойност или качеството
на уловената риба.
С помощта на мярката се насърчават инвестиции, които добавят стойност към продуктите
от риболов, по-специално като позволяват на рибарите да извършват преработване,
предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов и иновативни инвестиции на
борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от риболов.
Допустими кандидати:
Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или
Закона за кооперациите.
Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в
процедурата чрез подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. не са обявени в несъстоятелност или не са в открито производство по несъстоятелност;
2. нямат изискуеми и ликвидни публични задължения към държавата;
3. не са вписани в Централна база данни за отстраняванията на Европейската комисия;
4. едноличните търговци, търговските управители и членовете на управителните органи на
юридическите лица не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против
собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани и не са лишавани от правото да
упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или материалноотговорна
длъжност;
5. не са в производство по ликвидация (с изключение на еднолични търговци);
6. юридическите лица и ЕТ са вписани в търговския регистър към Агенцията по
вписванията;
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7. притежават валидно разрешително за стопански риболов съгласно Закона за рибарството
и аквакултурите (ЗРА);
8. притежават удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други
водни организми в предвидените от закона случаи.
9. да са собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните
кораби на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), който е част от
Регистъра на риболовните кораби на Общността.
10. да притежават регистрация на риболовен кораб от Изпълнителна агенция „Морска
администрация“.
Допустими дейности:
Преработка и/или добавяне на стойност към собствения улов;
Предлагане на пазара и пряка продажба на собствен улов;
Инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите
от риболов.
ВАЖНО: За безвъзмездна финансова помощ за финансиране на дейностите описани по
т.1.3. могат да кандидатстват собственици на риболовни кораби, регистрирани като
действащи, които са извършвали риболовна дейност в продължение на най-малко 60 дни в
морето през двете календарни години, предхождащи датата на подаване на заявлението за
подпомагане.


Закупуване на специализирана техника и оборудване, пряко свързани с
преработката и/или добавянето на стойност към собствения улов;



Закупуване на ледогенератори, хладилни камери и други видове техника за
охлаждане;



Оборудване на пунктове за първа продажба на собствен улов (центърът за първа
продажба трябва да е регистриран по чл. 46а от Закона за рибарството и
аквакултурите, и да включва всички дейности (разтоварване, преработка,
съхранение и продажба).



Закупуване на специализирани транспортни средства за превоз на риба и/или други
водни организми, съгласно чл.50 от ЗРА, пряко свързани с предлагането на пазара и
пряка продажба на собствен улов;
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Закупуване на специализирано оборудване за сортиране и складиране на собствения
улов;



Разходи за строително-монтажни работи;

Териториален обхват:
Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република
България по крайбрежието на Черно море и на р. Дунав.
Финансиране:
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да
бъде по-малък от 5 000 лева.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да
надвишава 200 000 лева.
Общ размер на
безвъзмездната финансова
помощ

8 752 355,581 лв.

Средства от
Европейския фонд за
морско дело и рибарство

6 564 266,685 лв.

Национално
съфинансиране

2 188 088,896 лв.

Процент на съфинансиране

Мярка 1.7 „Добавена
стойност, качество на
продуктите и използване на
нежелания улов”

Максимален интензитет
на помощта за дейности

*Максимален интензитет
на помощта за дейности за
операции, свързани с
дребномащабния
крайбрежен риболов

50%

80%
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Критерии за оценка:

1. Инвестиции, водещи до преработка на
собствен улов

2. Инвестиции, водещи до предлагане на
пазара и пряка продажба на собствен улов

15 точки

15 точки

3. Иновативни инвестиции на борда на
корабите, които водят до повишаване на
качеството на продуктите от риболов
15 точки

4. Проектът се реализира от кандидат,
представител на дребномащабния крайбрежен
риболов

30 точки

(По критерия се присъждат 30 точки, когато
кандидат по мярката е собственик на
риболовен кораб под 12 м, който не е
съоръжен с влачени риболовни уреди.)

5. Проектът предвижда дейности, свързани с
реализацията на нежелания улов

25 точки
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Общ брой точки – 100 точки

Общо - 100 точки
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