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Резюме  
BG14MFOP001-2.003 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, 

развиващи устойчиви аквакултури“ 

 

Краен срок за кандидатстване - 17:00 часа на 12.07.2018 г. 

 

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

финансова помощ за конкретен проект: 

 

1. Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 30 000лева 

2. Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 850 000лева 

 

II. Процент на финансиране – 50 % 

 

III. Условия за допустимост на кандидатите 

А/ За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват 

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

Подпомагането по мярката се предоставя на кандидати – нови производители, 

притежаващи професионални умения и компетентност, които навлизат в сектора.  

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

процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.  

Кандидатите по буква А/ трябва да отговарят на следните изисквания: 

1.1. да са създадени/учредени с основен предмет на дейност, вписан в търговския 

регистър към Агенцията по вписванията в областта на аквакултурите; 

1.2. да отговарят на изискванията за микро или малко предприятие, съгласно Закона за 

малките и средни предприятия; 

1.3 за пръв път да създават предприятие за аквакултури; 

1.4. собствениците на предприятието да са и управители на същото; 

1.5. поне един от собствениците – управители на предприятието трябва да притежава 

съответните за дейността на стопанството професионални умения и компетентност: 

1.5.1 лица, притежаващи висше образование, степен „бакалавър“,„магистър“ или по-

висока научна степен в поне една от следните специалности: 
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а/ Рибовъдство; 

б/ Аквакултури; 

в/ Ихтиология 

г/или друга, еквивалент на посочените по-горе. 

1.5.2 лица, притежаващи професионални умения и компетентности, придобити от 

специализиран курс от акредитирано учено заведение с хорариум минимум 200 

учебни часа в областта на аквакултурата. 

1.5.3. лица, притежаващи професионални умения и компетентности придобити в 

лицензирани центрове към Национална агенция  за професионално образование и 

обучение /НАПОО/, придобита степен на квалификация II или III, специалност 

„Рибовъдство“ или „Промишлен риболов и аквакултури“. 

Документът, удостоверяващ придобитата квалификация от кандидата се подава по 

следния ред: 

1.при подаване на ФК, само за кандидати с вече придобита квалификация; 

2.при подаване на искане за първо плащане /авансово или междинно или 

окончателно/ за кандидатите, придобили професионалната си квалификация на етап 

след подаване ФК. 

1.6. да са се регистрирали като производители на риба и други водни организми по 

реда на чл. 25 Закона за рибарство и аквакултури (ЗРА); 

IV. Допустими дейности 

 

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: 

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

изпълнение на проекта; 

- подготовка и изпълнение на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и 

изготвяне на технически проект и/или технологично описание на обекта за 

производство на аквакултури и технологична схема на производство на аквакултури, 

съгласно Наредба № 18 от 4.11.2016 г. за съдържанието на технологичното описание и 

технологичната схема на производство на аквакултури, изготвени от специалист с 

образование, съответстващо на спецификата на технологията; разходи за независим 

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

общата стойност на допустимите разходи по проекта или не надвишават левовата 

равностойност на 25 000 евро; 
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-  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, в съответствие с чл. 19 от ПМС № 

189 от 2016 г. 

ВАЖНО: За всички предварителни разходи по т. 14.1.2 подточка 2, кандидатът прилага 

към Формуляра за кандидатстване 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.  

 Разходи, станали допустими в резултат на изменение в програмата, са допустими от  

датата на влизане в сила на решението на Комисията за изменение на програмата, в 

случаите по чл. 96, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

 Допустими за финансиране са следните разходи, предназначени за осъществяване на 

дейностите и целите на мярката за: 

- строително-монтажни работи;  

- 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; 

- 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; 

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

изпълнение на проектното предложение; 

- закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация, тестване и 

въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез финансов лизинг); 

- подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи и изготвяне на 

технически проект и/или технологично описание на обекта за производство на 

аквакултури и технологична схема на производство на аквакултури, съгласно Наредба 

№ 18 от 4.11.2016 г. за съдържанието на технологичното описание и технологичната 

схема на производство на аквакултури (ДВ, бр. 90 от2016 г.), (Наредба 18 от 4.11.2016 

г.) за съдържанието на технологичното описание и технологичната схема на 

производство на аквакултури, изготвени от специалист с образование, съответстващо 

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

надзор и инвеститорски контрол; 

- 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.; 
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- 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; 

- инвестиции в затворени системи за аквакултури, в които продуктите от аквакултури 

се отглеждат в затворени рециркулационни системи, като по този начин се свежда до 

минимум потреблението на вода; 

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

проекта, включително придобити чрез финансов лизинг; 

- 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; 

- обекти за продажба на дребно на собствено произведена продукция от аквакултура в 

аквакултурните стопанства, съгласно разпоредбите на Наредба № 26 от 14.10.2010 г. за 

специфичните изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни 

от животински произход; 

- обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко свързана с 

предвидената инвестиция - до 1% допустими разходи по проекта; 

- съоръжения и/или оборудване за подобряване безопасността и условията на труд; 

- специализирани транспортни средства, отговарящи на капацитета и нуждите на 

стопанството, свързани с подобряване на производството, включително придобити чрез 

финансов лизинг. 

ВАЖНО: Специализираните транспортни средства трябва отговарят на нуждите и 

капацитета на стопанството, свързани с подобряване на производството, включени във 

ФК на кандидата. За същите трябва да бъде предоставена подробна обосновка 

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

докаже необходимостта от конкретните избрани транспортни средства.  

Товароносимостта на специализираното транспортно средство, умножена по една трета 

от заложените работни дни в годината, трябва да не надвишава средногодишния 

производствен капацитет. 

Подпомагане се предоставя за транспортни средства, за които трябва да се докаже 

заетост минимум 60% от работните дни годишно в стопанството. За дейността на 

стопанството в рамките на същото е допустимо за подпомагане само на един брой 

специализирано транспортно средство за обслужване 

Сервизните плавателни съдове, които ще бъдат подпомагани за обслужване нуждите на 

стопанството следва да бъдат пряко свързани с изпълнението на проекта. За дейността 

на стопанството е допустимо за подпомагане само на един брой специализиран 

плавателен съд. 
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За дейността на стопанството извън рамките на същото е допустимо за подпомагане 

само на един брой специализирано транспортно средство за обслужване. 

Важно: 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. 

 

5. Допустимо е и придобиването на посочените активи чрез договор за краткосрочен 

финансов лизинг, в който се съдържа задължението бенефициентът да закупи актива 

след изтичането на договора за лизинг, но не по-късно от крайния срок на изпълнение 

на проекта. Придобиването чрез финансов лизинг е допустимо при спазване на 

условията на чл. 18, ал. 1 и 3 от ПМС № 189 от 2016 г. Бенефициентът може да 

придобие собствеността върху даден актив или чрез договор за финансов лизинг или 

чрез договор за покупка. 

ВАЖНО: Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства 

по проекта, трябва да бъдат използвани единствено в предприятието – обект на 

инвестицията, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от 

лица, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на предприятието, 

получаващо помощта, 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 трябва да са нови (неупотребявани) и да 

са заведени за първи път от бенефициента  

 

V. Оценителна таблица 

Критерии за 
подбор 

1. Създаване на нови работни места:  
 от 1-3 работни места –  5 точки 
 от 4-6 работни места –  7 точки 
 Повече от 6 работни места –  10 точки  
 
2. Достигане на положителна Нетна настояща стойност (ННС): 
до 3 години – 10 точки 
от 4 до 7 години – 6 точки 
от 8 до 10 години – 3 точки 
 
3. Проектът предвижда инвестиции в енергийна ефективност - 10 точки 
 
4. Проектът предвижда инвестиции в безопасността и условията на труд – 5 
точки 
 
5. Проектът предвижда инвестиции в репродуктивно-производствения 
процес – 20 точки 
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6. Проектът предвижда инвестиции в отглеждане на: 
-видове с добър пазарен потенциал* – 15 точки 
-видове с много добър пазарен потенциал* – 20 точки 
 
7. Внедряване на иновации в стопанството - 10 точки  
 
* Видовете с добър и много добър пазарен потенциал се определят с 
независим маркетингов доклад и се изброяват в приложение към Условията 
за кандидатстване по мярката.  
 
Общ брой точки – 85  
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