ПРОЦЕДУРА ПО ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020
BG14MFOP001-1.007 „ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ, КАЧЕСТВО
НА ПРОДУКТИТЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИЯ УЛОВ“
Уважаеми членове на АИКБ,
Информираме Ви, че Министерство на земеделието, храните и горите отвори
процедура за подбор на проекти за насърчаване на инвестиции, които добавят стойност
към продуктите от риболов, като позволяват на рибарите да извършват преработване,
предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов и иновативни инвестиции
на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на продуктите от
риболов.
Във връзка с това Ви предоставяме информация относно изискванията за
кандидатстване с цел, при интерес от Ваша страна, да предприемете действия по
подготовка на проектно предложение.
Краен срок за кандидатстване
21.11.2017 г. – 17:00 ч.
Териториален обхват
Дейностите по проектите следва да се изпълняват на територията на Република
България по крайбрежието на Черно море и на р. Дунав.
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Размер на безвъзмездната финансова помощ

Общ размер на
безвъзмездната финансова
помощ

Средства от Европейския
фонд за морско дело и
рибарство

Национално
съфинансиране

8 752 355,581 лева

6 564 266,685 лева

2 188 088,896 лева

Минимален и максимален размер на финансовата помощ:
Минимален размер на заявената
безвъзмездна финансова помощ

Максимален размер на заявената
безвъзмездна финансова помощ

5 000 лева

200 000 лева

Кой може да кандидатства:
1. Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския
закон или Закона за кооперациите, които отговарят на следните изисквания:
➢ не са обявени в несъстоятелност или не са в открито производство по
несъстоятелност;
➢ нямат изискуеми и ликвидни публични задължения към държавата;
➢ не са вписани в Централна база данни за отстраняванията на Европейската
комисия;
➢ 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
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търговска

дейност

или

да

заемат

ръководна,

отчетна

или

материалноотговорна длъжност;
➢ не са в производство по ликвидация (с изключение на еднолични
търговци);
➢ юридическите лица и ЕТ са вписани в търговския регистър към Агенцията
по вписванията;
➢ притежават валидно разрешително за стопански риболов съгласно Закона
за рибарството и аквакултурите (ЗРА);
➢ притежават удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от
риба и други водни организми в предвидените от закона случаи.
➢ да са собственици на риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на
риболовните кораби на Изпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури (ИАРА), който е част от Регистъра на риболовните кораби на
Общността.
➢ да притежават регистрация на риболовен кораб от Изпълнителна агенция
„Морска администрация“.
ВАЖНО!: Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да
участват в процедурата чрез подбор на проекти поради липсата на самостоятелна
правосубектност.
Дейности, които ще се финансират:
1. Преработка и/или добавяне на стойност към собствения улов;
2. Предлагане на пазара и пряка продажба на собствен улов;
3. Инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на качеството на
продуктите от риболов.
ВАЖНО!: За безвъзмездна финансова помощ за финансиране на дейностите
описани по т. 3. могат да кандидатстват собственици на риболовни кораби,
регистрирани като действащи, които са извършвали риболовна дейност в
продължение на най-малко 60 дни в морето през двете календарни години,
предхождащи датата на подаване на заявлението за подпомагане.
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Допустими партньори:
Не е приложимо.
Допустими разходи
1. Допустимите разходи трябва да са в съответствие със следните правила и
изисквания:
1.1.

Правилата, описани в Регламент (ЕС) №508/15.05.2014 г. на Европейския

парламент и на Съвета за Европейския фонд за морско дело и рибарство;
1.2.

Правилата, описани в Регламент (ЕС) №1303/2013 на Европейския

парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския
фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд,
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за
морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския
фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на
Съвета;
1.3.

Закона за управление на средствата от европейските структурни и

инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ);
1.4.

ПМС № 189/2016 на МС от 28.07.2016 г. за определяне на национални

правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските
структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.;
1.5.

Да са за дейности, определени и извършени под отговорността на

Управляващия орган на ПМДР;
1.6.

Да са извършени от допустими бенефициенти;

1.7.

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;

4

1.8. 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;
1.9. Да са отразени в счетоводната документация на бенефициента чрез
отделни счетоводни аналитични сметки или в отделна счетоводна система;
1.10. 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;
1.11. Да са извършени в съответствие с принципа на доброто финансово
управление в съответствие с чл. 30 на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на
Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите
правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО,
ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298 от 26.10.2012 г.).
1.12. 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.
2. 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.
2.1. Допустими за финансиране са следните разходи, предназначени за
осъществяване на дейностите по точка 13.1 „Допустими дейности”:
2.1.1. Закупуване на специализирана техника и оборудване, пряко свързани с
преработката и/или добавянето на стойност към собствения улов;
2.1.2. Закупуване на ледогенератори, хладилни камери и други видове техника
за охлаждане;
2.1.3. Оборудване на пунктове за първа продажба на собствен улов (центърът
за първа продажба трябва да е регистриран по чл. 46а от Закона за рибарството и
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аквакултурите, и да включва всички дейности (разтоварване, преработка, съхранение и
продажба).
2.1.4. Закупуване на специализирани транспортни средства за превоз на риба
и/или други водни организми, съгласно чл.50 от ЗРА, пряко свързани с предлагането на
пазара и пряка продажба на собствен улов;
2.1.5. Закупуване на специализирано оборудване за сортиране и складиране на
собствения улов;
2.1.6. Разходи за строително-монтажни работи;
2.1.7. 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:
1. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и
изпълнение на проекта;
2. разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и изпълнението
на проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи, изготвяне на технически/работен
проект и разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол,
които са до 5 на сто от общата стойност на допустимите разходи по проекта;
ВАЖНО!: За всички предварителни разходи по т. 2, кандидатът следва да приложи
към Формуляра за кандидатстване, когато е юридическо лице или едноличен
търговец (ЕТ), регистриран по Търговския закон или Закона за кооперациите,наймалко три независими съпоставими оферти с цел определяне основателността на
предложените разходи, както и подписан договор с избрания изпълнител с разбивка
на разходите по дейности. Офертите следва да съдържат името на физическото или
юридическото лице - оферент, срока на валидност на офертата, датата на издаване
на офертата, подпис и печат на оферента. Цената трябва да бъде определена в лева
или евро с описан ДДС. Офертите се издават не по-късно от датата на сключване
на договора с избрания оферент. Оферентите - местни лица, трябва да са вписани в
Търговския регистър към Агенцията по вписванията, в случаите, в които е
6

приложимо, а оферентите - чуждестранни лица, трябва да представят документ за
правосубектност съгласно националното си законодателство.
Представените оферти следва да отговарят на изискванията, описани в Условията
за изпълнение.

ВАЖНО!: Закупуването на активите по точки 2.1.1 – 2.1.5 може да бъде
осъществено и чрез финансов лизинг.

ВАЖНО!: Разходите по т. 2.1.1, т. 2.1.2 и 2.1.5 могат да бъдат извършвани и на борда
на риболовните кораби при спазване на изискванията на националното
законодателство.

ВАЖНО!: Специализираните транспортни средства трябва да отговарят на
риболовния капацитет на риболовния кораб. Следва да бъде предоставена
подробна обосновка (планирани брой дни заетост и часове) към Формуляра за
кандидатстване (ФК), с която да се докаже необходимостта от конкретните избрани
транспортни средства. Допустимо е подпомагането само на един брой транспортно
средство, свързано с дейността, за която се кандидатства.

ВАЖНО!: Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със
средства по проекта, следва да бъдат използвани единствено в обекта на
инвестицията, да бъдат амортизируеми, да бъдат закупени при пазарни условия от
лица, несвързани с купувача, и да бъдат включени в активите на бенефициента,
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
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бенефициент. Придобитите активи следва да са нови (неупотребявани) и да са
заведени за първи път от получателя на помощта.

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта:
Максималният срок за изпълнение на проекта е 12 месеца, считано от датата на
подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ.

АИКБ чрез АИКБ КОНСУЛТ ЕООД остава на Ваше разположение за
допълнителни въпроси. При интерес от Ваша страна можете да се свържете с нас
по e-mail: office@bica-bg.org.
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