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Резюме  
 

BG14MFOP001-1.007 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на 

нежелания улов” 

Краен срок на кандидатстване - 12.07.2018 г. 17:00 ч. 

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

помощ за конкретен проект: 

1. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва 

да бъде по-малък от 2 000 лева. 

2. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не 

трябва да  надвишава 200 000 лева. 

II. Процент на финансиране  

Максимален интензитет на помощта за дейности – 50% 

*Максимален интензитет на помощта за дейности за операции, свързани с 

дребномащабния крайбрежен риболов – 80 % 

* Интензитетът на финансирането на операции, свързани с дребномащабния крайбрежен 

риболов, се увеличава с 30 процентни пункта.  

III. Индикатори 

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство (УО на ПМДР) ще 

следи за изпълнението и отчитането на следните индикатори за изпълнение и за 

резултат:  

1. Брой на проектите за добавена стойност, качество, използване на нежелания улов и 

рибарските пристанища, кейовете за разтоварване, рибните борси и покритите лодкостоянки. 

2. Промяна в стойността на продукцията. 

3. Промяна в нетната печалба. 

Важно: 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 от 28 март 2017 г. за приемане на наредба за 

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

mailto:office@newideasbg.com
http://www.newideasbg.com/


NEW IDEAS CONSULT Ltd. 
 Нови идеи за вашия успех!  

 
1303 София, р-н Възраждане, ул. „Братя Миладинови“ №16, ет.1, ап.1 

office@newideasbg.com, Телефон: 02 440 0790; 0885 122 294 
 

www.newideasbg.com 

office@newideasbg.com 

 

 

 

 

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

закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове. 

IV. Условия за допустимост на кандидатите 

А. Допустими кандидати  по мярката са: Физически лица, юридически лица или 

еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или Закона за 

кооперациите.  

Б. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в 

процедурата чрез подбор на проекти, поради липсата на самостоятелна 

правосубектност. 

 

Кандидатите по т. А трябва да отговарят на следните изисквания: 

 

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

рибарството и аквакултурите (ЗРА);  

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

други водни организми в предвидените от закона случаи; 

в) 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 наСъюза; 

г) да притежават регистрация на кораба от Изпълнителна агенция „Морска 

администрация“. 

 

V. Допустими дейности 

1. Инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като 

позволяват на рибарите да извършват преработване  на собствения улов; 

2. Инвестиции, които добавят стойност към продуктите от риболов, по-специално като 

позволяват на рибарите да извършват предлагане на пазара и пряка продажба на собствен 

улов; 

3. Иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството 

на продуктите от риболов. 

ВАЖНО: Подпомагането по дейност 3. се предоставя, при условие че се използват 

селективни уреди за свеждане до минимум на нежелания улов, и се предоставя само на 

собственици на риболовни кораби от Съюза, които са извършвали риболовна дейност в 

продължение на най-малко 60 дни в морето през двете календарни години, предхождащи 

датата на подаване на формуляра за кандидатстване. 
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Изискването за извършване на риболовна дейност в продължение на най-малко 60 дни в 

морето през двете календарни години, предхождащи датата на подаване на формуляра за 

кандидатстване, следва да е изпълнено за поне един от корабите на собственика-кандидат, 

независимо на кой от корабите се извършват инвестициите.  

Допустимо е с едно проектно предложение да се кандидатства за инвестиции на повече от 

един риболовен кораб. 

VI. Допустими разходи: 

Допустими за финансиране са следните разходи, предназначени за осъществяване на 

дейностите по „Допустими дейности”: 

1. Закупуване на специализирана техника и оборудване, пряко свързани с преработката 

и/или добавянето на стойност към собствения улов ( машини за изкормване, оборудване за 

сортиране на борда на риболовния кораб, оборудване и контейнери за съхранение на жива  

риба, системи за обработка на риба и конвейери, оборудване за пакетиране и съхранение на 

борда на риболовния кораб, изолирани контейнери и капаци за съхранение и др.);  

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

(машини за производство на лед и съоръжения за лед, оборудване за замразяване и охлаждане, 

система за контрол на температурата, включваща калибрирани температурни габарити и 

сонди и др.); 

3. 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,  да 

включва дейности по разтоварване, преработка, съхранение, продажба и да отговаря на 

изискванията на НАРЕДБА № 4 от 13.01.2006 г. за условията и реда за осъществяване на 

първа продажба на риба и други водни организми (ДВ, бр. 14 от 14.02.2006 г.); оборудване на 

магазини за продажба на собствен улов с топла и/или студена точка (оборудване за 

замразяване и съхраняване на улова и такова за приготвяне на храна от реализираните улови). 

. 

4. 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;  

5. Закупуване на специализирано оборудване за сортиране и складиране на собствения 

улов; 
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6. Разходи за строително-монтажни работи; 

Важно: Недопустимо е финансирането по ПМДР на луксозни стоки и екстри. 

При оценката на разходите от ФК УО на ПМДР спазва принципът на икономичност, 

ефикасност и ефективност. 

Допустими за финансиране са разходи, извършени от кандидата преди подаването на 

формуляра за кандидатстване по програмата, но не по-рано от 01.01.2014 г. за: 

1. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и 

изпълнение на проекта; 

2. разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и изпълнението на проекта, 

инженерни проучвания, оценки и анализи, изготвяне на технически/работен проект и разходи 

за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол, които са до 5 на сто  от 

общата стойност на допустимите разходи по проекта; 

ВАЖНО: За всички предварителни разходи по т. 2, кандидатът следва да приложи към 

Формуляра за кандидатстване, когато е юридическо лице или едноличен търговец (ЕТ), 

регистриран по Търговския закон или Закона за кооперациите, най-малко две независими 

съпоставими оферти с цел определяне основателността на предложените разходи, както и 

подписан договор с избрания изпълнител с разбивка на разходите по дейности.  

ВАЖНО: Закупуването на активите по точки В.1, В2, В3, В4 и В5 може да бъде 

осъществено и чрез финансов лизинг.  

ВАЖНО: Разходите по т. В.1, т. В.2 и В.5 могат да бъдат извършвани и на борда на 

риболовните кораби при спазване на изискванията на националното законодателство.  

ВАЖНО: Специализираните транспортни средства трябва да отговарят на риболовния 

капацитет на риболовния кораб. Следва да бъде предоставена подробна обосновка (планирани 

брой дни заетост и часове) към Формуляра за кандидатстване (ФК), с която да се докаже 

необходимостта от конкретните избрани транспортни средства. Ще бъдат подпомагани 

транспортни средства, за които трябва да се докаже заетост минимум 60% от работните дни 

годишно в стопанството. Допустимо е подпомагането само на един брой транспортно 

средство, свързано с дейността, за която се кандидатства. 

ВАЖНО: Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по 

проекта, следва да бъдат използвани единствено в обекта на инвестицията, да бъдат 

амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от лица, несвързани с купувача, и да 

mailto:office@newideasbg.com
http://www.newideasbg.com/


NEW IDEAS CONSULT Ltd. 
 Нови идеи за вашия успех!  

 
1303 София, р-н Възраждане, ул. „Братя Миладинови“ №16, ет.1, ап.1 

office@newideasbg.com, Телефон: 02 440 0790; 0885 122 294 
 

www.newideasbg.com 

office@newideasbg.com 

 

 

 

 

бъдат включени в активите на бенефициента, както и да останат свързани с проекта, за който е 

предоставена помощта, за срок от пет години след извършването на последното плащане в 

полза на съответния бенефициент. Придобитите активи следва да са нови (неупотребявани) и 

да са заведени за първи път от бенефициента на помощта. 

VII. Териториален обхват: 

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република 

България. 

 

 

 

VIII. Критерии за подбор на проекти: 

 
Критерии за 
подбор 

 
1. Инвестиции, водещи до преработка на 
собствен улов 
 
2. Инвестиции, водещи до предлагане на 
пазара и пряка продажба на собствен улов 
 
3. Иновативни инвестиции на борда на 
корабите, които водят до повишаване на 
качеството на продуктите от риболов 
 
4. Проектът се реализира от кандидат, 
представител на дребномащабния 
крайбрежен риболов* 
 
5. Проектът предвижда дейности, свързани с 
реализацията на нежелания улов 
 
 
Общ брой точки – 100 точки 

 
15 точки 
 
 
15 точки 
 
 
 
15 точки 
 
 
30 точки 
 
 
 
25 точки 
 
 
 
Общо - 100 точки 

* 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 15 точки на етап „Техническа и финансова 

оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се 
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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 15 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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