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П Р Е Д С Т А В Я Н Е  

На процедура за подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване 
BG14MFOP001-2-002 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ 

 

1. Цели на процедурата: 
 

Дейностите, предвидени в мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” 

по отношение на изграждането и  осъвременяването на обектите и 

диверсификация на доходите на предприятията за аквакултури, ще допринесат за 

подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в 

сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и 

условията на труд. 

Чрез прилагане на тези дейности се цели: 

- увеличаване на асортимента на производството ; 

- модернизиране и разширяване на съществуващите стопанства;  

- подобряване на производствените характеристики на водоема;  

- подобряване на условията на труд и безопасност за работещите в сектора; 

- подобряване и осъвременяване, свързани със здравето на животните и 

хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за 

предпазване на стопанствата от диви хищници; 

- развитие на устойчиви аквакултури (в икономически, социален и екологичен 

смисъл); 

- постигане на целите на МНСПА; 

- намаляване енергоемкостта и увеличаване на енергийната ефективност на 

аквакултурните стопанства (намаляване на загубите при пренос и разпределение 

на енергия, подобряване на енергийните характеристики на съществуващите 

сгради и др.); 

- въвеждане на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) като важни 

местни неизчерпаеми ресурси, коитода бъдат използвани максимално, както 

водният потенциал, така и другите източници на чиста енергия (вятър, слънце, 

геотермални води, биомаса); 

- ефективно използване на ресурсите, в това число намаляване 

потреблението на вода чрез стимулиране на производството в рециркулационни 

системи; 

- въвеждане на ресурсоспестяващи технологии, които намаляват 

количеството на използваната вода и лекарствени препарати, както и други 

химикалии;  намаляване на еутрофикацията на водните тела. 
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2. Общ размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 

 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти по мярка 

„Продуктивни инвестиции в аквакултурите” е както следва: 

Общ размер на 
безвъзмездната 

финансова помощ 

Средства от 
Европейския фонд за 

морско дело и 
рибарство 

 

Национално 
съфинансиране 

18 872 000 лв. 14 154 000 лв. 4 718 000 лв. 

Сектор „Малки проекти“ 

2 000 000 лв.  

 

1 500 000 лв. 

 

500 000 лв. 

Сектор „Рециркулационни 
системи“ 

и 

Сектор „Изграждане на 
нови, както и разширяване 

и модернизация на 
съществуващи 

аквакултурни стопанства“ 

16 872 000 лв. 

 

 

 

 

 

12 654 000 лв. 

 

 

 

 

 

4 218 000 лв. 

 

 

3. Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова 
помощ за конкретен проект: 
 

Финансовата помощ по реда на тази мярка 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.  

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за 
бенефициент по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ за целия 
програмен период е 1 400 000 лева.  

Един бенефициент няма право да подава в рамките на един прием проектно 
предложение за сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и 
модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“ и за сектор 
„Рециркулация“. 

За безвъзмездна финансова помощ може да се кандидатства след подаване 
на заявка за окончателно плащане по предходен проект. 

3.1. Сектор „Малки проекти“ 

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 
3000 лева.  

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 48 
895 лева. 
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Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за 
целия програмен период за един бенефициент е 97 790 лева. 

3.2. Сектор „Рециркулационни системи“ 

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 48 
895 лева.   

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 
850 000 лева. 

3.3. Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация 
на съществуващи аквакултурни стопанства“  

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 30 
000 лева.   

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 
550 000 лева. 

 

4. Процент на съфинансиране: 

 

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ: 

 

Максимален 

интензитет на помощта 

за дейности за МСП 

 

Максимален 

интензитет на помощта 

за дейности за 

предприятия, 

непопадащи в 

определението за МСП 

Мярка 2.2 „Продуктивни 

инвестиции в 

аквакултурите” 

50% 30% 

 

 

5. Допустими кандидати: 
 

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични 

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

Закона за кооперациите. 

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

в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна 

правосубектност. С оглед извършване на плащания по настоящата процедура, 

към датата на сключване на административния договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, кандидатът/бенефициентът следва да е 

регистриран по реда на Закона за търговския регистър или съответно Закона за 

кооперациите. 

Кандидатите по точка 5 трябва да отговарят на следните изисквания: 
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5.1. да са регистрирани като производители на риба и други водни организми 

по реда на чл. 25 ЗРА в случаите, когато обекти на подпомагане са съществуващи 

действащи стопанства; 

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

ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) в случаите, когато обект на подпомагане 

са съществуващи действащи стопанства; 

5.3. да нямат изискуеми публични задължения към държавата; 

5.4. да не са вписани в централната база данни за отстраняванията съгласно 

Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Комисията от 17 декември 2008 година 

относно централната база данни за отстраняванията (OB L 344, 20.12.2008 г.); 

5.5. 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 дейност; 

5.6. да са вписани в търговския регистър към Агенцията по вписванията; 

5.7. да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие 

съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на Регламент 

(ЕС) № 651/2014; 

5.8. 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. 1.7; 

5.9. да не са обявени в несъстоятелност или да са в открито производство по 

несъстоятелност; 

5.10. да не са в производство по ликвидация (с изключение на ЕТ). 

 

6. Дейности, допустими за финансиране: 
 

Подпомагането по настоящата мярка допринася за постигането 

специфичните цели по приоритета на Съюза, предвиден в член 6, параграф 2 на 

Регламент 508/2014. 

6.1. Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за следните дейности:  

6.1.1. продуктивните инвестиции в аквакултурите, включително производство 

на зарибителен материал; 

6.1.2. диверсификацията на продукцията на аквакултурите и отглежданите 

видове; 

6.1.3. модернизация на аквакултурните стопанства, включително 

подобряването на условията на труд и безопасност за работещите в сектора; 

6.1.4. подобряването и модернизацията, свързани със здравето на 

животните и хуманното отношение към тях, включително закупуване на 

оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници; 
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6.1.5. инвестиции, намаляващи отрицателното въздействие или повишаващи 

положителното въздействие върху околната среда, както и подобряването на 

ефективното използване на ресурсите; 

6.1.6. инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на 

продуктите от аквакултури; 

6.1.7. 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); 

6.1.8. насърчаването на 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; 

6.1.9. инвестиции в повишаването на енергийната ефективност и 

насърчаването на преминаването на предприятията за аквакултури към 

възобновяеми източници на енергия (на ниво допустимост капацитета на 

инсталацията да не е по-голям от потреблението, което е необходимо за проекта); 

6.1.10. 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. 

6.2. Подпомагането по точка 1 може да бъде предоставено за увеличаването 

на производството и/или осъвременяването на съществуващи предприятия за 

аквакултури или за изграждането на нови такива, при условие че промените са в 

съответствие с многогодишния национален стратегически план за развитието на 

аквакултурите по член 34 от Регламент (ЕС)№ 1380/2013. 

6.3. Допустими дейности по сектори: 

Сектор „Малки проекти“ 

Допустими са дейностите по точки: 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.9 и 1.10. 

Сектор „Рециркулационни системи“ 

Допустими са дейностите по точки: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8; 1.9; 1.10. 

Сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на 

съществуващи аквакултурни стопанства“ 

Допустими са дейностите по точки: от 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.9 и 1.10. 
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7. Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта: 
 

Максималната продължителност на изпълнение на проект по мярка 2.2 

„Продуктивни инвестиции в аквакултурите” е както следва: 

- За сектор „Малки проекти“ – до 6 месеца, считано от датата на 

подписване на административния договор за предоставяне на БФП; 

- За сектор „Рециркулационни системи“ – до 18 месеца за одобрени 

проектни предложения, включващи  СМР и до 12 месеца за одобрени 

проектни предложения, без СМР, считано от датата на подписване на 

административния договор за предоставяне на БФП; 

- За сектор „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация 

на съществуващи аквакултурни стопанства“ – до 18 месеца за одобрени 

проектни предложения, включващи  СМР и до 12 месеца за одобрени 

проектни предложения, без СМР, считано от датата на подписване на 

административния договор за предоставяне на БФП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакти:  

web:  gce-bg.eu 

e-mail: office@gce-bg.eu 

Тел. 054 / 98 26 30 

 0898 96 17 16 

0893 59 72 28 

0897 79 23 16 

  


