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Мярка 1.9 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за 
преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-

19, поради временно преустановяване на риболовната дейност“

ЦЕЛ НА МЯРКАТА

 Да предостави компенсация на собственици на риболовни кораби и рибари, 
които временно са преустановили риболовните си дейности, за справяне с 
последиците от пандемията COVID-19.

БЮДЖЕТ НА МЯРКАТА И РАЗМЕР НА ПОМОЩТА
 

 Бюджетът на мярката е 2 039 095,70 лв. безвъзмездна финансова помощ, от 
които 1 493 909,05 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство 
и 545 186,64 лв. национално съфинансиране. 

 Без изискване за минимален размер на безвъзмездната финансова помощ.
 Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е

80 000,00 лв. на риболовен кораб, в това число компенсация за екипаж.

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ ПОМОЩТА?

 Физически лица;
 Юридически лица и еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския 

закон или Закона за кооперациите, които са:
 Собственици на риболовни кораби;
 Рибари, които имат законово право на ползване върху риболовни кораби.
За да се възползва от спешната мярка всеки кандидат трябва да отговаря   на 

следните условия за допустимост:



 да притежава валидно разрешително за стопански риболов в съответствие с 
чл. 17, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите;

 да притежава удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от 
риба и други водни организми и/или специално разрешително за улов на определен 
квотиран вид риба или други водни организми – в предвидените от закона случаи;

 да е собственик на риболовен кораб или да притежава законово право на 
ползване върху риболовен кораб (например чрез договор за наем);

 да няма изискуеми публични задължения към държавата.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ (собствени или наети):

 да са вписани в Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителната агенция по 
рибарство и аквакултури (ИАРА), който е част от регистъра на риболовния флот на ЕС;

 да са регистрирани от Изпълнителна агенция „Морска администрация“;
 през последните две календарни години (2018 г. и 2019 г.) да са извършвали 

риболовна дейност в Черно море или река Дунав в продължение на най-малко 120 дни;

  ВАЖНО! Когато риболовният кораб е регистриран в регистъра на риболовния 
флот на Съюза в продължение на по-малко от две календарни години, но не по-малко 
от една календарна година, минималната заетост на кораба се изчислява 
пропорционално на 120 дни спрямо датата на регистрация.

КАКВИ КОМПЕНСАЦИИ МОГАТ ДА ПОЛУЧАТ СОБСТВЕНИЦИТЕ НА 
РИБОЛОВНИ КОРАБИ И РИБАРИТЕ?

А. Компенсация за временно преустановяване на риболовните дейности от 
риболовен кораб.

Б. Компенсация за (1) екипаж, нает на трудов договор и за (2) самоосигуряващо 
се лице, което извършва дейност с личен труд на борда на риболовен кораб, 
допустим по настоящата процедура.



КАК СЕ ИЗЧИСЛЯВА КОМПЕНСАЦИЯТА ЗА ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ 
НА РИБОЛОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ ОТ РИБОЛОВЕН КОРАБ?

Премията се изчислява по формулата:

L = ((P х GT) + А) х d

в която:
L е общата компенсация за временно преустановяване на риболовните дейности на кораб;
P – дневна премия за преустановяване на риболовните дейности за 1 БТ (Бруто тон) от 

риболовният кораб (представена е в таблица № 1);
GT – бруто тонаж на кораба;
А – премия за допълнителни разходи  – 5,66 лв. на ден;
d – брой календарни дни на преустановяване на риболовните дейности.

За ден (d) се счита периодът от 0:00 часа до 24:00 часа на всеки календарен ден, независимо от 
броя на излизанията на риболовния кораб и броя на декларациите за произход по чл. 20 от ЗРА за 
посочения период от 0:00 часа до 24:00 часа на този ден.

Дневната премия за преустановяване на риболовните дейности се определя 
на база тонажа на риболовния кораб и неговата дължина съгласно следната 
таблица:

Категоризация по дължина на кораба
[m]

Дневна премия за преустановяване за 1 БТ
[лв.]

<6 12,92

≥6<12 12,92

≥12<18 12,92

≥18<24 7,75

≥24 4,65

 ВАЖНО! Компенсацията се предоставя за период от максимум 120 
последователни календарни дни, считано от датата, заявена от кандидата, но не по-
рано от 01.02.2020 г. Допустимо е кандидатът да заяви временно прекратяване на 
риболовната дейност за един или повече непоследователни дни в рамките на 
периода от 120 последователни календарни дни. Дните на временно прекратяване, 
декларирани от кандидата, трябва да са изминали към датата на подаването на 
проектното предложение.



 ВАЖНО! На етап кандидатстване бенефициентите задължително декларират 
конкретните причини за временното спиране на риболовните дейности, дължащи 
се на избухването на пандемията COVID-19. Към декларацията кандидатът 
задължително трябва да приложи поне един документ, доказващ, че временното  
спиране на риболовните дейности се дължи на избухването на пандемията COVID-19.

 ВАЖНО! За корабите, попадащи под забрана за риболов по време на 
размножителния период или поради нетипични климатични промени, отразяващи 
се негативно на водните популации в Черно море и р. Дунав за периода на 
допустимост на кораба, същият следва да е извършвал стопански риболов и на 
други видове, които не са обект на забрана в същия период от годината, за който 
важи забраната.

КАК СЕ ОПРЕДЕЛЯ КОМПЕНСАЦИЯТА ЗА ЕКИПАЖА ПОРАДИ ВРЕМЕННО 
ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА РИБОЛОВНИТЕ ДЕЙНОСТИ?

Компенсацията за наетия екипаж на риболовния кораб се определя на база броя 
на дните на прекъсване на риболовните дейности, брой на екипажа и фиксирана 
премия в размер на 29.05 лв. на ден. Дните по време на временно спиране, при което 
член на екипажа използва отпуск по болест или платен/неплатен отпуск, не се 
включват в изчислението на премията за рибар за времето на преустановяване на 
дейността.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ?

 Документ за собственост на риболовния кораб или документ, удостоверяващ 

основанието, на което се ползва;



 Поименни списъци на заетите лица на трудов договор за периода на 
допустимост и за периода на кандидатстване за предоставяне на БФП за временно 
прекратяване на риболовната дейност; 

 Декларация за временното преустановяване на риболовните дейности, 
вследствие на избухването на COVID-19 ведно с приложенията към нея, попълнена 
по образец – Приложение № 13 към Условията за кандидатстване;

 Пакет декларации и заявления за профил, попълнени по образец - Приложение 
№ 5 към Условията за кандидатстване;

 Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ (по образец – приложение № 3), подписан с квалифициран електронен 
подпис (КЕП) от лицето/лицата с право да представлява/т кандидата или от 
упълномощено лице;

 Нотариално заверено изрично пълномощно за подаване на проектното 
предложение и/или за подписване на административния договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ – попълнено по примерен образец (Приложение 
№ 6) - прикачено в ИСУН 2020 или изрично пълномощно за подаване на проектното 
предложение и/или за подписване на административния договор за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ, подписано с КЕП от лице с право да 
представлява кандидата. В случай че кандидатът се представлява заедно от 
няколко физически лица, пълномощното се подписва от всички тях.

 В допълнение кандидатът може да представи и Валидно разрешително за 
стопански риболов, в съответствие с чл. 17, ал. 1 от ЗРА, удостоверение за придобито 
право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми и/или специално 
разрешително за улов на определен квотиран вид риба или други водни организми в 
предвидените от закона случаи, с цел да се съкратят сроковете за оценка на ФП. В 
противен случай, проверката се извършва по служебен път.

 Декларация за съгласие данните на самоосигуряващото се лице, което 
извършва дейност с личен труд на борда на допустимия риболовен кораб да бъдат 
предоставени от НАП на УО по служебен път, в случай че такова лице е включено в 
компенсацията за екипаж.

КЪДЕ И КАК ДА ПОДАМ ПРОЕКТНОТО СИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ?

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва 
изцяло по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр за 
кандидатстване и прилагане на изискуемите документи чрез Информационната 
система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в 
България (ИСУН 2020), единствено с използването на Квалифициран електронен 
подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: 
https://eumis2020.government.bg. 



Проектното предложение се подава електронно чрез ИСУН 2020 като се  
подписва с КЕП (квалифициран електронен подпис)  от  лице  с  право да  
представлява кандидата или упълномощено от него лице, за което е приложено 
нотариално заверено изрично пълномощно.

МОГА ЛИ ДА ПОДАМ ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ?

За всеки един риболовен кораб, който отговаря на изискванията на мярката, може да 
се подаде само едно проектно предложение. 

Кандидат, който е собственик или ползвател на повече от един риболовен кораб, 
може да кандидатства с повече от едно проектно предложение по настоящата мярка, 
като за всеки свой допустим риболовен кораб, подава отделно проектно предложение в 
ИСУН 2020.

КАКЪВ Е КРАЙНИЯТ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ?

Крайният срок за кандидатстване с проектни предложения е един месец, считано от 
датата на отваряне на процедурата за прием. 

КЪДЕ МОГА ДА ЗАДАВАМ ВЪПРОСИ И ДА ИСКАМ РАЗЯСНЕНИЯ?

Адрес на електронна поща: pmdr@mzh.government.bg 
Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на 

Управляващия орган на Единния информационен портал за обща информация за 
управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове - www.eufunds.bg, 
както и в ИСУН 2020 не по-късно от 2 седмици преди определения краен срок за 
подаване на проектни предложения по процедурата.

Въпроси, свързани с техническото функциониране на ИСУН 2020, можете да задавате 
на e-mail: support2020@government.bg



КЪДЕ МОГА ДА ПОЛУЧА БЕЗПЛАТНО СЪДЕЙСТВИЕ И ПОМОЩ В 
ПРОЦЕСА НА ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ?

Можете да се обърнете за безплатно съдействие и помощ в процеса на 
електронно кандидатстване към следните организации:

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ИНТЕРНЕТ САЙТ

Национална Рибарска Мрежа www.nrmbg.com

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и 

нейните териториални звена www.iara.government.bg

МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“  www.flag-shabla.eu

МИРГ „Варна-район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ www.flag-vab.eu

МИРГ „Български черноморски сговор Бяла-Долни 

Чифлик-Аврен“ www.flag-bda.org

МИРГ „Бургас-Камено“ www.flag-burgas.org 

МИРГ „Поморие“ www.mirg-pomorie.eu 

МИРГ „Несебър-Месемврия“ www.mirg-nessebar.eu 

МИРГ „Пазарджик“ www.flag-pazardzhik.org 

МИРГ „Високи западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“ www.flag-rhodope.bg

МИРГ „Самоков“ www.mirg-samokov.eu 

Пълна информация за процедурата може да бъде намерена на следните интернет страници: 

www.eufunds.bg     www.mzh.government.bg     www.eumis2020.government.bg    www.nrmbg.com

Проект BG14MFOP001-7.001-0006 "Повишаване на административния капацитет на Управляващия орган (УО) 

на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 и обезпечаване на дейностите по 

програмиране, оценка, проучвания и публичност"


