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ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 

BG14MFOP001-1.003 „ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ 

НА РИБОЛОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ“ 

 

Уважаеми членове на АИКБ, 

Информираме Ви, че Министерството на земеделието и храните обявява 

процедура по подбор на проекти с цел приспособяване на риболовното усилие на 

българския риболовен флот в съответствие с наличните и достъпни ресурси и съобразно 

капацитета на риболовния флот на ниво сегмент, като се скрапират част от старите и 

неефективни плавателни съдове в небалансираните по отношение на възможностите за 

риболов сегменти, а именно - тези до 24 м. Чрез тази мярка ще се намали вредното 

въздействие на флота като цяло върху морската среда и ще се допринесе за 

балансирането на флота към възможностите за риболов. 

Краен срок за кандидатстване: 

20.06.2017 г., 17:00 ч. 

Териториален обхват: 

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на 

Република България. 

Размер на безвъзмездната финансова помощ: 

Общ размер на 

безвъзмездната финансова 

помощ 

Средства от Европейски 

фонд за морско дело и 

рибарство 

Национално 

съфинансиране 

1 681 036 лв. 840 518 лв. 840 518 лв. 
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Минимален и максимален размер на финансовата помощ: 

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ се 

изчислява по следния начин: 

Изчисляване на индивидуалния лимит на премиите, предоставяни на собственици 

на риболовни кораби за окончателно прекратяване на риболовни дейности: 

За всеки отделен кораб, за който се кандидатства, се определя горна граница 

(лимит) на размера на премията в евро на база неговия капацитет (БТ), както следва: 

Определен коефициент за различните капацитети се умножава по капацитета на кораба 

в (БТ), след което към получената сума се прибавя коефициент за различните капацитети. 

Получената сума на помощта е в евро. 

Категория на риболовния кораб по 

капацитет (БТ): 

Получена сума на помощта в евро: 

0<10 
11000 x БТ + 4000 

10<25 
5000 x БТ + 64 000 

25<100 
4200 x БТ + 84 000 

100<300 
2700 x БТ + 234 000 

 

Формули за окончателно изчисление на премиите, предоставяни на 

собственици на риболовни кораби за постоянно прекратяване на риболовни 

дейности: 

За риболовни кораби на възраст от 10 до 15 години: стойността съобразно 

таблицата се намалява с 50%. 

За риболовни кораби на възраст от 16 до 29 години: стойността по таблица се 

намалява за всяка една от годините над 15 с 1,5% и така изчислената крайна стойност се 

редуцира с 50%. 

За риболовни кораби на възраст от 30 и повече години: стойността по таблица се 

намалява с твърда ставка от 22,5% и така изчислената крайна стойност се редуцира с 

50%. 

Размерът на премията се изчислява в лева по централния курс на БНБ. 
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Безвъзмездната финансова помощ се изчислява като от размера на 

индивидуалната премия се извади стойността на скрапа по договора с лицензирана 

компания за покупко-продажба на кораба за скрап или предварителен договор за 

нарязване на кораба за скрап и покупко-продажба на отпадъците, произтичащи от 

скрапирането.  

Безвъзмездната финансова помощ не се отпуска за риболовни кораби на 

възраст под 10 години. 

ВАЖНО!: В случай че кандидат по настоящата процедура е получил подпомагане 

по мярка 1.3. „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност“ по 

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г. за същия 

риболовен кораб, безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура се 

изчислява като от размера на индивидуалната премия се извади остатъчната 

амортизационна стойност на придобитите активи по мярка 1.3 „Инвестиции на 

борда на риболовните кораби и селективност“, която се получава като от 

амортизацията на актива се извадят амортизациите за периода от датата на 

получаване на помощта за модернизация до датата на одобряване на кораба за 

скрапиране. 

 

Съфинансиране от страна на кандидатите: 

Не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. 

Кой може да кандидатства: 

1. Собственици на риболовни кораби на Съюза, регистрирани като 

действащи, които са извършвали риболовна дейност в морето в продължение на най-

малко 90 дни годишно през последните две календарни години, предхождащи датата на 

подаване на заявлението за подпомагане; 

2. Не са обявени в несъстоятелност или не са в открито производство по 

несъстоятелност; 

3. Нямат изискуеми и ликвидни публични задължения към държавата; 
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4. Не са вписани в Централна база данни за отстраняванията на Европейската 

комисия; 

5. Едноличните търговци, търговските управители и членовете на 

управителните органи на юридическите лица 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; 

6. Не са в производство по ликвидация (с изключение на еднолични 

търговци); 

7. Юридическите лица и ЕТ са вписани в търговския регистър към Агенцията 

по вписванията; 

8. Притежават валидно разрешително за стопански риболов съгласно Закона 

за рибарството и аквакултурите (ЗРА); 

9. Притежават удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от 

риба и други водни организми в предвидените от закона случаи. 

Допустими партньори: 

Неприложимо. 

Допустими целеви групи: 

Неприложимо. 

Дейности, които ще се финансират: 

Неприложимо. 

Приложим режим на минимални/държавни помощи: 

Неприложимо. 

Срок за изпълнение на проекта: 

Максимален срок – 3 месеца. 

ВАЖНО!: В рамките на настоящата процедура кандидатите могат да 

подадат повече от едно проектно предложение. 
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Начин на подаване на проектното предложение: 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва 

изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване и 

подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система 

за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България 

(ИСУН), единствено с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез 

модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg. 

 

АИКБ чрез АИКБ КОНСУЛТ ЕООД остава на Ваше разположение за помощ 

и насочване към партньорски фирми за разработване на проектни предложения по 

посочената процедура, както и предоставя възможност за управление на проекта в 

рамките на бюджета на проекта. Услугите, които се предоставят през 

партньорската мрежа на АИКБ Консулт ЕООД за членовете на АИКБ, са по-евтини 

с между 5 и 10%, в зависимост от процедурата и сложността на проекта. 

https://eumis2020.government.bg/

