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Резюме  
 

BG14MFOP001-1.001 „Диверсификация и нови форми на доход“  

Краен срок: 30.04.2019 г. 17:00 ч. 

I. Минимален (ако е приложимо) и максимален размер на безвъзмездната финансова 

помощ за конкретен проект: 

1. Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 3 000.00 

лева.   

2. Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 146 687.00 

лева 

II. Процент на финансиране  

Максимален интензитет на помощта за дейности за МСП – 50% 

Максимален интензитет на помощта за дейности за предприятия, непопадащи в 

определението за МСП – 30 % 

III. Индикатори 

 Управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 (УО на ПМДР) 

ще следи за изпълнението и отчитането на следните индикатори:  

1. Промяна в стойността на продукцията;  

2. Промяна в обема на продукцията; 

3. Промяна в нетната печалба; 

4. Създадена заетост (ЕПРВ) в сектора на рибарството или допълнителните 

дейности; 

5. Запазена заетост (ЕПРВ) в сектора на рибарството или допълнителните дейности 

6.  Брой на проектите за диверсификация и нови форми на доход, , код на 

индикатора UP1. 
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  В случай на неизпълнение на индикаторите за резултат, заложени в проектното 

предложение, на кандидата ще бъдат наложени финансови корекции съгласно разпоредбите на 

Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови 

корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда 

на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, 

приета с ПМС № 57 на Министерския съвет от 2017 г. /Обн. ДВ. бр.27 от 31 Март 2017г./ри 

 

IV. Условия за допустимост на кандидатите 

За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват лица, 

регистрирани по Търговския закон: еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, 

развиващи дейност в сектор Рибарство, и които: 

а) притежават валидно разрешително за стопански риболов, съгласно Закона за 

рибарството и аквакултурите (ЗРА);  

б) притежават удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други 

водни организми в предвидените от закона случаи; 

в) 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 Съюза;  

г) притежават регистрация на кораба от Изпълнителна агенция „Морска администрация“. 

V. Допуситми дейности 

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата мярка се предоставя за дейности 

допринасящи за диверсифицирането на доходите на рибарите чрез развиването на допълващи 

дейности, свързани с рибарството: 

-инвестиции на борда на корабите; 

-риболовен туризъм с въдица; 

-ресторанти; 

-екологични услуги; 

-образователни дейности в областта на рибарството. 
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Важно!  Бенефициентите /т.е. одобрените кандидати/, следва да притежават образование 

придобито от лицензирано/акредитирано учебно заведение за дейността, за която 

кандидатстват. Документът, удостоверяващ придобитата квалификация/образование от 

бенефициента, се подава при подаване на искане за плащане / междинно или окончателно/. 

VI. Допустими разходи: 

Допустими за финансиране са следните разходи, предназначени за осъществяване на 

дейностите и целите на мярката за: 

1. строително-монтажни работи; 

2. закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно), съоръжения и 

други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи за осъществяване на 

доставката, инсталиране, изпитване и въвеждането в експлоатация на оборудването, 

машините, съоръженията, включително придобити чрез финансов лизинг; 

3. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и/или 

изпълнение на проектното предложение; 

4. закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и 

въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез финансов лизинг); 

5. подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на 

технически проект и/или технологичен проект, изготвени от специалист с образование, 

съответстващо на спецификата на технологията; разходи за независим строителен надзор, 

авторски надзор и инвеститорски контрол; 

6. закупуване на земя, която има пряка връзка с изпълнението на проекта и е в размер до 10 

на сто от общите допустими разходи по проекта, при условията на чл. 19 от ПМС № 189 от 

2016 г.; 

7. инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за получаване на топлинна 

и/или електроенергия, необходими и пряко свързани с изпълнението на проекта, включително 

придобити чрез финансов лизинг; 

8. сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с изпълнението на 

проекта, включително придобити чрез финансов лизинг; 
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9. въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване 

на околната среда и водите - до 1% от допустими разходи по проекта; 

10. обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с 

предвидената инвестиция - до 1% допустими разходи по проекта; 

11. съоръжения и/или оборудване за подобряване безопасността и условията на труд.  

12.  за информация и комуникация - до 2 на сто от общите допустими разходи за проекти, 

при които размерът на финансовата подкрепа не превишава левовата равностойност на 100 

000 евро, и до 1 на сто от общите допустими разходи - за всички останали проекти. 

 

  Недопустимо е финансирането по ПМДР на луксозни стоки и екстри. 

При оценката на разходите от Формуляра за кандидатстване УО на ПМДР спазва 

принципът на икономичност, ефикасност и ефективност. 

 

VII. Допустими целеви групи: 

Мярка 1.1„Диверсификация и нови форми на доход ” се предоставя на кандидати 

собственици на риболовни кораби, включително за извършващи дейност риболов в Черно 

море и вътрешни водоеми. 

 В Република България стопански риболов се извършва във водите на Черно море и  река 

Дунав. 

VIII. Териториален обхват: 

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република 

България. 

 

IX. Критерии за подбор на проекти: 
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Критерии за 
подбор 

1. Създаване на нови работни места:  
 от 1-3 работни места –  5 точки 
 от 4-6 работни места –  10 точки 
 от 7-10 работни места –  15 точки 
 повече от 10 работни места –  20  точки 
 
2. Запазване на съществуващи работни места – 20 точки 
 
3. Кандидатът е представител на дребномащабния крайбрежен 
риболов и/или е регистриран в регистъра на риболовните кораби по 
река Дунав  – 30 точки* 
 
4. Проектът допринася за добавена стойност на собствения улов на 
рибаря – 30 точки 
 
Общ брой точки – 100 
* Дребномащабен крайбрежен риболов - означава риболов, 
извършван от риболовни кораби с обща дължина под 12 метра, които 
не са съоръжени с влачени риболовни уреди като изброените в 
таблица 3 от приложение I към Регламент (ЕО) № 26/2004 на 
Комисията от 30 декември 2003 година относно регистъра на 
риболовния флот на Общността 

 
Проектните предложения, получили минимум 10 точки на етап „Техническа и финансова 
оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се 
предлагат всички или част от проектите по реда на класирането до покриване на бюджета по 
настоящата процедура. 
В случай че проектното предложение получи по-малко от 10 точки, същото се отхвърля. 
За проектни предложения, които са получили еднакъв брой точки на етап „Техническа и 
финансова оценка“, класирането ще се извърши по реда на подаване на проектните 
предложения в ИСУН 2020. 
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