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

проекти” 
 

Краен срок: 16.08.2018 г. 17:00 ч. 
 
I. 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  
 
Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за целия 
програмен период за един бенефициент, заедно със свързаните с него лица, съгласно § 1, 
т. 13 и т. 14 от допълнителните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни 
книжа за сектор „Малки проекти” е 97 790 лева.  
Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един 
бенефициент, заедно със свързаните с него лица, съгласно §1, т.13 и т.14 от 
допълнителните разпоредби на Закона за публично предлагане на ценни книжа за целия 
програмен период по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ за сектор 
„Големи проекти“, е 1 400 000 лева.  
 
II. Максимален интензитет на помощта за дейности за МСП – 50 %  
 
Максимален интензитет на помощта за дейности за предприятия, непопадащи в 
определението за МСП – 30 %  
 
III. Допустими кандидати:  
 

1. За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват 
еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или 
Закона за кооперациите.  
Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в 
процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност. С 
оглед извършване на плащания по настоящата процедура, към датата на сключване на 
административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
(АДПБФП), кандидатът/бенефициентът следва да е регистриран по реда на Закона за 
търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или съответно 
Закона за кооперациите.  

Кандидатите по т. 1 трябва да отговарят на следните изисквания:  
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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. 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 не са лишавани от правото 
да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или 
материалноотговорна длъжност;  

1.5. да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията;  
1.6. да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие 

съгласно Закона за малките и средни предприятия;  
1.7. 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. 1.6;  
Важно: Кандидатите по настоящата процедура са длъжни да удостоверят на етап 

кандидатстване, че са микро, малко или средно предприятие по смисъла на Закона за 
малките и средните предприятия като попълнят и представят към проектните 
предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Декларация № 1 към 
Условията за кандидатстване), когато това е приложимо.  

Важно: Кандидатите/бенефициентите трябва да отговарят на изискванията по т. 1.1- 
1.7, които са задължителни до изтичане на срока за мониторинг, който е 5 години след 
извършване на окончателното плащане по АДПБФП.  
Във връзка с разпоредбите на чл. 4, т. 3 от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) No. 2988/95 на Съвета 
от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските 
общности не се дава предимство, а даденото предимство се отнема, когато бъде 
установено, че кандидат за подпомагане или негови членове са създали изкуствено 
условията, необходими за получаване на това предимство, в противоречие с целите на 
европейското право и българското законодателство в областта на рибарството.  
 
IV. Допустими дейности  
 

1. модернизация на аквакултурните стопанства, включително подобряването на 
условията на труд и безопасност за работещите в сектора;  

2. подобряването и модернизацията, свързани със здравето на животните, 
включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;  

3. инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи 
положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на ефективното 
използване на ресурсите;  
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4. инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите 

от аквакултури;  
5. инвестиции, водещи до значително намаляване на въздействието на 

предприятията за аквакултури върху потреблението и качеството на водата, по- специално 
чрез намаляване на използваното количество вода или химикали, антибиотици и други 
лекарствени продукти или чрез повишаване на качеството на отпадните води, включително 
чрез разработване на мултитрофични системи за аквакултури; (поликултурно отглеждане 
на аквакултури);  

6. инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и насърчаването на 
преминаването на предприятията за аквакултури към възобновяеми източници на енергия 
(капацитета на инсталацията да не надвишава енергийните нужди на аквакултурното 
стопанство);  

7. диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури чрез развиване на 
допълнителни дейности, свързани с основната дейност на предприятието в областта на 
аквакултурите, включително за риболовен туризъм, свързани с аквакултурите екологични 
услуги или образователни дейности в областта на аквакултурите. Кандидатите, които 
планират да извършват образователни дейности в областта на аквакултурата следва да 
създадат центрове за професионално обучение, лицензирани по Закона за 
професионалното образование и обучение от Националната агенция за професионално 
образование и обучение по професионално направление „Рибно стопанство”.  

 
V. Допустими разходи 

За да бъдат допустими разходите по настоящата процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ трябва да отговарят на следните условия: 

1. да са извършени от допустими бенефициенти; 
2. изборът на изпълнител за реализираните дейности (услуги и/или доставки, 

и/или строителство) да е извършен в съответствие с приложимото право на Европейския 
съюз и българското законодателство; 

3. за тях да е налична адекватна одитна следа, включително да са спазени 
разпоредбите за наличност на документите по чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013; 

4. да са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез отделни 
счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система; 

5. да са извършени за продукти и услуги, които са реално доставени и 
извършени съобразно предварително заложените в административния договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 

6. да не са финансирани със средства от ЕСИФ или чрез други инструменти на 
ЕС в съответствие с чл. 65, параграф 11 от Регламент № 1303/2013, както и с други 
публични средства. 
 
  Извършените разходи следва да са единствено за нуждите и в рамките на 
аквакултурното стопанство. 
 

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

изпълнение на проекта; 
2. подготовка и изпълнение на проекта, оценки и анализи, които са до 5 на сто  от 

общата стойност на допустимите разходи по проекта; 
 
VI. 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.  
VII. 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 
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