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Резюме 
BG14MFOP001-2.001 - Иновации в аквакултурата 

Краен срок: 01.04.2019 г. 17:00 ч. 

I. Цели: 

- Разработване и/или прилагане на нови технически решения и иновации при интензивно 

отглеждане на аквакултури; 

- Решаване на технологични проблеми, свързани с отглеждането и развъждане на видове, 

които са перспективни като обект на аквакултурата; 

- Въвеждане на нови/нетрадиционни видове аквакултури (местни или чужди видове) за 

развъждане и отглеждане, с добър пазарен потенциал; 

- Опазване на околната среда, биологичното разнообразие и генетичната чистота на 

дивите популации; 

- Мерки, ориентирани към здравния статус на аквакултурите; 

- Разработване на нови или подобрени системи за управление или организация на 

производство; 

- Засилване на технологичното развитие и трансфера на знания. 

II. Очаквани резултати 

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в настоящия прием по мярка 2.1 Иновации в 

аквакултурата, ще се даде въможност на научно-изследователските организации структури 

да ориентират своите изследвания в областта на аквакултурите към приложни дейности, 

свързани с практиката, ще се скъси пътя на тяхната развойна дейност до производителите 

на аквакултури, които ще могат да се възползват по-лесно от достиженията на науката и 

директно да ги прилагат в производството си. Може да се очаква издигане на нивото на 

използваните технологии в производството на аквакултури, прилагане на иновативни 

практики, осигуряване на по-лек достъп на производителите до иновативни решения и 

технологии, по-високо равнище на опазване на околната среда, повишаване на 

конкурентоспособноспа и жизнеспособността им, цялостно ще се оптимизират процесите 

на производство и управление на стопанствата. 

III. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 3 033 492,33 лв. 

 

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 

 

 

 

 

IV. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен 

проект: 

- Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не 

трябва да бъде по-малък от 10 000 лв. 

- Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не 

трябва да надвишава 350 000 лв 

V. Процент на съфинансиране: 

Максимален процент на съфинансиране: до 100 на сто от общите допустими разходи за дейности. 

Интензитета на финансирането на операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън 

определението за МСП по смисъла на Закона за малките и средните предприятия (Обн. ДВ. бр.84 

от 24 Септември 1999г.), се намалява с 20 процентни пункта. 

VI. Допустими кандидати: 

Допустими кандидати по настоящата процедура са: 

- Научни организации в областта на рибарството — акредитираните висши училища по 

чл. 85, ал. 1, т. 7 на Закона за висшето образование (ЗВО) или факултети и други звена, 

съгласно чл. 25, ал. 1,2 и З от ЗВО, институтите на Българската академия на науките (БАН) 

и Селскостопанската академия (ССА), научни звена към предприятия, научни центрове към 

обществени организации, независими научни центрове, частни научни центрове. 

Съеласно Параграф 1, т. 1 от Допълнителните разпореДби на Закона за насърчаване на 

научните изслеДвания (ЗННИ), „научна организация“ е всяко юриДическо лице, което 

извършва научни изследвания в съответствие с Действащото законодателство. 

Кандидатите трябва да отговарят на определението за „организация за научни изследвания 

и разпространение на знания“ по т. 15, б. „66“ от Рамката за Държавна помощ за научни 

изследвания, развитие и иновации (РДПНИРИ) и да разполагат с необходимата научно-

иследователска инфраструктура (т. 15, б. „вв" от РДПНИРИ). 

- Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи 

дейност в сектор „Рибарство", съвместно с научна организация или научен колектив, 

сформиран за решаване на определена задача. 

- Организации на производители на аквакултури и асоциации на организации на 

производители, съвместно със свои членове и научна/и организация/ии или научен 

колектив, сформиран за решаване на определена задача. 

- Изброените по-горе кандидати, съвместно с аналогични структури от други страни. 
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Кандидатите по настоящата процедура трябва да са пряко отговорни за изпълнението на 

дейностите по проектното предложение, а не да действат в качеството на посредници и да 

извършват дейностите в проектното предложение от свое име и за своя сметка. 

VII. Допустими партньори: 

Научна организация или сформиран научен колектив за изпълнение на определена 

задача е задължителен партньор за всички кандидати. 

VIII. Допустими дейности: 

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за финансиране на дейности. свързани с: 

- разработване на нови и/или прилагане на нови за България технически решения и 

иновации по отношение на производствените съоръжения и оборудване и мониторинг на 

места, подходящи за аквакултури, включително избор на място; 

- решаване на технологични проблеми, свързани с видове, които са перспективни за 

отглеждане и развъждане като обет на аквакултурата и/или оптимизиране на интензивното 

отглеждане на ценни видове аквакултури; 

- подобряване и оптимизиране на използваните фуражи при производството на 

аквакултури; 

- въвеждане на нови видове за страната или местни, но неизползвани до настоящия 

момент за интензивно отглеждане като обет за аквакултури; 

- опазване на околната среда, предоставяне на екологични услуги, ориентирани към 

опазване на водната околна среда, вкл. в опазването и выпроизводството на водните 

животни ex-situ, в рамките на програми за опазване и выстановяване на биологичното 

разнообразие, опазване на биологичното разнообразие и генетичната чистота на дивите 

популации; 

- подобряване на здравният статус на аквакултурите; 

- нови или подобрени системи за управление и организация на производството; 

- създаване/развитие на научно-изследователска инфраструктура, която предлага услуги в 

подкрепа на иновациите, и е насочена кьм прилагането на иновации в практиката; 

- изграждане, развитие на учебно-експериментални бази за практическо обучение и 

развойна дейност към научните организации в областта на рибарството. 
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  IX.        Недопустими дейности 

- Дейности, които не допринасят за изпълнение на целите, заложени в т. I от настоящoто 

резюме; 

- Иновационни проекти за аквакултури, който имат връзка с отглеждането на генетично 

модифицирани организми; 

- Иновационни проекти, които имат за цел отглеждането на декоративни риби. 

X.          Допустими разходи: 

1. Разходи за закупуване на нови машини, инструменти, оборудване (включително компютърно), 

съоръжения и други, необходими за изпълнението на дейностите по проекта, включително разходи за 

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

машините и съоръженията и обучение за експлоатацията им. 

2.  Разходи за закупуване на нематериални активи — ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими 

за изготвяне и/или изпълнение на проекта. 

3.  Разходи за разработване на софтуер и други нематериални активи, необходими за изпълнението на 

дейностите по проекта. 

4.  Разходи за материали, консумативи и други подобни продукти, за реализиране на дейностите по 

проекта. 

5. Разходи за проучвания и обучения в областта на иновациите и трансфера на знания. 

6. Разходи за възнаграждения на персонала и на вышни експерти, които не са част от щатния персонал 

на кандидата, включително осигуровки, дължими от работодателя — изследователи, технически 

персонал и друг помощен персонал доколкото техните услуги се използват за проекта, съгласно 

Приложение № 18 Определяне на възнагражденията на участниците в екипите при изпълнение на 

дейностите по проектите по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.001 „Иновации в 

аквакултурата", мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата”,по Програма за морско дело и рибарство 2014-

2020 г. (ПМДР). 

7. Разходи за командировъчни пари, пътни, дневни и квартирни) на персонала и на външни експерти, 

които не са част от щатния персонал на кандидата във връзка с реализацията на проекта, съгласно 

Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в 

чужбина или съответните нормативни актове на друга държава - членка на ЕС, в случаите, когато не е 

приложимо българското законодателство. 

Разходи за услуги, необходими за обезпечаване на изследванията. 
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1. Разходи за информация и комуникация - до 2 на сто от общите допустими разходи за проекти, при 

които размерьт на финансовата подкрепа не превишава левовата равностойност на 100 000 лв., и до 1 

на сто от общите допустими разходи - за всички останали проекти 

2. Разходи за организация и управление - до 10 на сто от общите допустими разходи по проекта и 

включват, както следва: 

3.. Разходи за възнаграждения на персонала и на външни експерти, които не са част от щатния 

персонал на кандидата по администриране на проекта в съответствие с чл. 10 и чл. 11 от ПМС 

№189/2016 г., включително осигуровки, дължими от работодателя, с изключение за заплати на 

служители в националните администрации. 

4. .Разходи за командировъчни пари пътни, дневни и квартирни) на персонала и на външни експерти, 

кото не са част от щатния персонал на кандидата по администриране на проекта, съгласно Наредбата за 

командировките в страната и 

Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства по проекта, 
следва да бъдат използвани единствено за целите на проекта, да бъдат амортизируеми, 
да бъдат закупени при пазарни условия от лица, несвързани с купувача, и да бъдат 
включени в активите на бенефициента/партньора, капо 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. 

При внедряването на иновативните продукти (стоки или услуги) или процеси не трябва 
да се нарушават чужди права върху интелектуална собственост. 

Придобитите активи следва да са нови (неупотребявани) и да са заведени за първи път 
от получателя на помощта 

Придобитите в резултат от финансирането по настоящата процедура активи 
(инфраструктура/оборудване) не могат да бъдат отдавани под наем за срок от пет години 
след извършването на последното плащане в полза на съответния бенефициент. 

Всички разходи следва да бъдат надлежно обосновани. УО няма да финансира разходи, 

за които не е представена подробна обосновка. 

XI.   Критерии за подбор по мярка „Иновации в аквакултурата” 
 

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 

 

 

 

 

Критерии за 
подбор по 

мярка 

„Иновации в 

аквакултурата” 

Критерии 

Прилагане на методи за аквакултурно 

производство, чувствително намаляващи 

отрицателното въздействие върху околната среда 
в сравнение с обичайните практики в сектор 

”Аквакултура" 

Прилагане на методи за подобряване на 
хуманното отношение към животните 

Разработване и въвеждане на пазара на 
нови видове аквакултури с добър пазарен 
потенциал, нови или значително подобрени 
продукти, нови или подобрени процеси или нови 
или подобрени управленски и организационни 
системи 

Проекта се изпълнява от публична или 
частна научна или техническа организация в 
партньорство с оператор в сектор „Аквакултура” 
Кандидата организация производители 

Общ брой точки: 95 

20 точки 

20 точки 

20 точки 

25 точки 

10 точки 
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