
 
 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 

BG14MFOP001-2.007 „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ“, 

СЕКТОР „МАЛКИ ПРОЕКТИ” 

 

 

Уважаеми членове на АИКБ, 

 

Информираме Ви, че Министерство на земеделието, храните и горите, кани желаещите да 

представят проектни предложения по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, 

финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство, Мярка 2.2 „Продуктивни 

инвестиции в аквакултурите“ посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна 

финансова помощ BG14MFOP001-2.007 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, Сектор 

„Малки проекти”. 

Целта на процедурата е чрез прилагане на дейностите, предвидени в мярката, да се даде 

възможност за опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните 

екосистеми; осигуряване на равновесие между риболовната способност и наличните възможности 

за риболов; подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в 

сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, както и подобряване 

на безопасността и условията на труд. 

 

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: 16.08.2018 г., 17:00 часа. 

 

Териториален обхват: Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на 

територията на Република България. 

  



Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 

 

Общ размер на 

безвъзмездната финансова 

помощ 

Средства от Европейския 

фонд за морско дело и 

рибарство 

Национално 

съфинансиране 

1 000 000 лв. 750 000 лв. 250 000 лв. 

 

Минимален и максимален размер на заявената финансова помощ за проект 

 

Финансовата помощ по реда на тази процедура е безвъзмездна, предоставя се в рамките на 

определения бюджет за мярката в ПМДР 2014 - 2020 г. и е в размер до 50 на сто от общите 

допустими разходи за дейности. 

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 3 000 лева. 

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 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. 

 

Приложим режим на минимални/държавни помощи: 

 

Не приложимо. 

 

Кой може да кандидатства: 

 

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

или Закона за кооперациите, отговарящи на следните изисквания: 

- да са регистрирани като производители на риба и други водни организми по 

реда на чл. 25 от ЗРА; 

- да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност (ЗВД); 

- да нямат изискуеми публични задължения към държавата; 

- 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; 

- да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията; 



- да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие 

съгласно Закона за малките и средни предприятия; 

- 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. 

 

Допустимо партньорство 

 

Не приложимо. 

 

Дейности, които ще се финансират: 

 

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за следните 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; 

 

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”. 

 



Допустими целеви групи: 

 

Съществуващи стопанства, за чиито проекти са кумулативно изпълнени следните условия: 

• проектът е представен от опериращо в сектор „Аквакултури” предприятие;  

• стойността му не надвишава 50 000 евро;  

• проектът е за модернизиране на съществуващи ферми, без да води до увеличаване на 

капацитета на стопанството. 

 

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта: 

 

Максималната продължителност на изпълнение на проект по настоящата процедура е до 6 

месеца, считано от датата на подписване на административния договор за предоставяне на БФП. 

 

 

 

АИКБ чрез АИКБ КОНСУЛТ ЕООД остава на Ваше разположение за допълнителни 

въпроси. 

При интерес от Ваша страна можете да се свържете с нас на e-mail: office@bica-bg.org. 


