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Резюме 
BG14MFOP001-2.007 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, Сектор „Малки 

проекти” 
 
Краен срок: 30.04.2019 г. 17:00 ч. 
 

I. Териториален обхват:  
Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република 
България. 
 

II. Цели: 
— модернизиране на съществуващите стопанства;  
— подобряване на производствените характеристики на стопанството, които не водят до 
увеличаване на капацитета на производството;  
— подобряване на условията на труд и безопасност за работещите в сектора; 
—закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници; 
—намаляване енергоемкостта и увеличаване на енергийната ефективност на 
аквакултурните стопанства (намаляване на загубите при пренос и разпределение на 
енергия, подобряване на енергийните характеристики на съществуващите сгради и др.); 
—въвеждане на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) като важни местни 
неизчерпаеми ресурси, които да бъдат използвани максимално, както водният потенциал, 
така и другите източници на чиста енергия (вятър, слънце, геотермални води, биомаса). 
 

III. Индикатори: 
1. Промяна в стойността на продукцията от аквакултури (евро) – RI_UP2.2 
2. Създадени работни места (ЕПРВ) – RI_UP2.8 
3. Запазени работни места (ЕПРВ) – RI_UP2.9 
4. Промяна в нетната печалба (евро) – RI_UP2.3 
 
 
 

IV. Минимален (ако е приложимо) и максимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ за конкретен проект:  

 
1. Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 3 000 лева  

2. Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 48 895 лева  
 
 

V. Максимален интензитет на помощта за дейности за МСП – 50 %  
 
Максимален интензитет на помощта за дейности за предприятия, непопадащи в 
определението за МСП – 30 %  
 

VI. Допустими кандидати:  
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Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или 
Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор „Аквакултура“. 

 
Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в 
процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.  

Кандидатите по т. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:  
1. Лицата, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите следва: 
1.1.  да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по реда на 
чл. 25 от ЗРА; 
1.2. да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност 
(ЗВД); 
1.3.  да нямат изискуеми публични задължения към държавата; 
1.4. да не са вписани в централната база данни за отстраняванията съгласно Регламент (ЕО, 
Евратом) № 1302/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година относно централната 
база данни за отстраняванията (OB L 344, 20.12.2008 г.); 
1.5 Физическото лице – Едноличен търговец /ЕТ/ и членовете на управителните органи на 
ЮЛ да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, 
стопанството, освен ако не са реабилитирани и да не са лишавани от правото да 
упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или 
материалноотговорна длъжност; 
1.6. да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията; 
1.7. да не са в производство по ликвидация (с изключение на ЕТ). 
1. 8. да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие съгласно 
Закона за малките и средни предприятия; 
1. 9. да са със състав, по-малък от 750 души, или с оборот под 200 млн. евро, ако са 
предприятия, които не попадат в дефиницията на т. 1.8. 
  
  

VII. Допустими дейности  
 
1. Продуктивни инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен 
материал; 
2. Инвестиции за диверсификация на дейностите и отглежданите видове;.  
3. Модернизация на стопанствата, включително закупуване на оборудване за предпазване 
на стопанствата от диви хищници;  
4. Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност; 
5. Инвестиции за повишаване положителното въздействие върху околната среда и 
подобряване на ефективното използване на ресурсите, в т. ч. преминаване към 
възобновяеми източници на енергия; насърчаването на затворени системи за аквакултури 
 

VIII. Допустими разходи 
 

1. закупуване  на нови  машини и оборудване  (включително компютърно), съоръжения и 
други,  пряко  свързани с  предвидената   инвестиция,  в  това  число  и  разходи,  включени 
в продажната  цена  за  осъществяване на  доставката, инсталиране,  изпитване и 
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въвеждане в експлоатация на оборудването (машините), съоръженията, включително  
придобити чрез финансов лизинг;  
2. закупуване на специализирана складова техника и складови транспортни средства за 
обслужване на стопанството (електрокари и мотокари, теглителна техника, транспалетни 
колички и хладилни контейнери), включително придобити чрез финансов лизинг;   
3. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи; 
4. закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и 
въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез финансов лизинг) - до 5 процента 
от стойността на инвестицията; 
5. подготовка и изпълнение на проекта, оценки и анализи, които са до 5 на сто  от общата 
стойност на допустимите разходи по проекта; 
6. инвестиции във възобновяеми енергийни  източници  (ВЕИ)  за   получаване   на 
топлинна  и/или електроенергия, необходими и пряко  свързани с производствената  
дейност на  кандидата,  включително   придобити  чрез финансов лизинг;  
7. въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване  
на  околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати 
стандарти –  до 1% от общите допустими разходи по проекта; 
8. обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързано с 
предвидената инвестиция – до 1 процент от размера на инвестицията;  
9. сервизни плавателни съдове, които обслужват и са пряко свързани с изпълнението на 
проекта, включително придобити чрез финансов лизинг; 
10. преместваеми обекти за продажба на дребно на собствено произведена продукция от 
аквакултура в аквакултурните стопанства; 
11. разходи 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. 
  Важно: Недопустимо е финансирането по ПМДР на луксозни стоки и екстри.  
 
 

IX. Допустими целеви групи 
 
 

Целева група за подпомагане са съществуващи стопанства, за чиито проекти са 
кумулативно изпълнени следните условия:  
1. проектът е представен от опериращо в сектор „Аквакултури” предприятие;  

2. стойността му не надвишава 50 000 евро;  

3. проектът е за модернизиране на съществуващи ферми, без да води до увеличаване на 
капацитета на стопанството.  
 
При подаване на проектно предложение кандидатите не предоставят бизнес план.  
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X. Оценителна таблица  
 

№ Критерии за подбор Точки 

1 Подобряване на енергийната и/или 
ресурсна ефективност   

10 

2 Подобряване на безопасността и 
условията на труд  

5 

3 Основна дейност от аквакултура – (за 
предходните 3 години 50% от приходите 
да са от производство на аквакултура) 

20 

4 Срок за изпълнение на проекта : 
- под три месеца; 

 
- от три до шест месеца. 

 

10 

5 

5 Стопанство, попадащо в обхвата на 
„Натура 2000“  

5 

6 Иновации в стопанството 10 

7 Запазване на съществуващи работни 

места в аквакултурното стопанство 

10 

8 Модернизация или инвестиция в 

репродуктивно-производствения процес 

15 

Максимален общ брой точки  85 

В случай че проектното предложение получи по-малко от 10 точки, същото се отхвърля. 
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