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Процедура BG14MFOP001-5.013 „Подкрепа за преработвателни 
предприятия на продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19”
Mярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“

ЦЕЛ НА МЯРКАТА

 Осигуряване на оперативен капитал за преработвателни предприятия, които 
преработват продукти от риболов и аквакултури, за справяне с последиците от 
пандемията COVID-19.

БЮДЖЕТ НА МЯРКАТА И РАЗМЕР НА ПОМОЩТА
 
 Бюджетът на мярката е 4 785 625,22 лв. безвъзмездна финансова помощ, от 

които 3 589 218,92 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 
1 196 406,30 лв. национално съфинансиране.

 Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за 
един проект не трябва да бъде по-малък от 2 000 лева.

 Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за 
един проект е до 20% от Нетните приходи от продажби за 2019 г. съгласно данните на 
ред „Продукция“ (код 15110) и ред „Стоки” (код 15120) от приходната част на Отчета за 
приходи и разходи (ОПР) за 2019 г. и не повече от 80 000 лева. 

 В случай че предприятието има приходи от дейност, различнa от преработка на 
продукти от риболов и аквакултури, безвъзмездната финансова помощ не може да 
надвишава 20% от Нетните приходи от продажби на ред в Раздел VI „Нетни приходи от 
продажби по икономически дейности“ с код по КИД 2008 - 10.20 „Преработка и 
консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”, но не повече от 80 000 
лева.

 Интензитет на подкрепата: до 100 % от допустимите разходи, но не повече от 
80 000 лв. за един проект.

КОЙ МОЖЕ ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВА ОТ ПОМОЩТА?

Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския 
закон или Закона за кооперациите, които отговарят на следните изисквания:

 извършват икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 е по код 10.20 
„Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

 регистрирани са по реда на чл. 12 от Закона за храните и са вписани в 
регистъра на БАБХ, в сектор „Рибни продукти;

са микро, малки или средни предприятия съгласно Закона за малките и средни 
предприятия;

 регистрирани са преди 01.01.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност;



 регистрирали са спад в оборота за месец април или май 2020 г. с поне 20% 
спрямо средноаритметичния месечен оборот за 2019 г. или средноаритметичния 
месечен оборот за последните 3 години (2019 г., 2018 г. и 2017 г.) за всяко отделно 
преработвателно предприятие;

 имат подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно 
разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФО;

 нямат изискуеми публични задължения към държавата.

КАКВИ ДЕЙНОСТИ СЕ ПОДПОМАГАТ?

Безвъзмездна финансова помощ по мярката се предоставя за дейности, 
необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, 
настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

ЗА КАКВИ ВИДОВЕ ДОПУСТИМИ РАЗХОДИ СЕ ПРЕДОСТАВЯ ПОМОЩТА?

 Разходи за закупуване на стоки, суровини и материали, свързани с дейността 
на предприятието;

 Разходи за съхранение; 
 Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи и разходи за логистични 

услуги);
 Разходи за персонал (вкл. разходи за брутна работна заплата и разходите за 

осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя).

 ВАЖНО! Всеки вид разход, с изключение на разходите за персонал, не 
следва да надвишава 30 000 лв. без ДДС.

 ВАЖНО! Допустими за подпомагане са разходи, извършени в периода от 
01.02.2020 г. до крайния срок за изпълнение на проекта.



МАКСИМАЛЕН СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Одобреният проект се изпълнява в срок до 4 месеца, считано от датата на 
влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ.

КАКВИ ДОКУМЕНТИ СА НЕОБХОДИМИ?

 Удостоверение за регистрация на предприятието като обект за производство 
на рибни продукти или обект за преработване на странични животински продукт, 
съгласно чл. 12 от Закона за храните или Закона за ветеринарно-медицинската 
дейност;

 Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и 
средните предприятия – попълнена по образец – Приложение № 1 към Условията за 
кандидатстване и изпълнение;

 Декларация за финансовите данни, удостоверяваща спад в нетните приходи 
от продажби за месец април или май 2020 г. спрямо средномесечните нетни приходи 
от продажби за 2019 г. или за последните 3 години (2017 г., 2018 г. и 2019 г.). 
Декларацията следва да е попълнена по образец - Приложение № 2 към Условията за 
кандидатстване и изпълнение;

 Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и 
изпълнение – попълнена по образец - Приложение № 2.1. към Условията за 
кандидатстване и изпълнение;

 Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ (по образец – приложение № 3) във формат PDF и 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 подписване на административния договор за безвъзмездна 
финансова помощ с квалифициран електронен подпис на упълномощено лице. 
Пълномощното следва да е попълнено по примерен образец – приложение № 3.1 
към Условията за кандидатстване и изпълнение, от лице с право да представлява 
кандидата. 

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. 



ВАЖНО! 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.

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  
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения 

във връзка с Условията за кандидатстване и изпълнение до 2 седмици преди 
крайния срок за подаване на проектни предложения.
Отговорите на въпросите на кандидатите се публикуват на интернет страницата на 
Управляващия орган на ПМДР, на Единния информационен портал за обща 
информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни 
фондове – www.eufunds.bg, както и в ИСУН 2020 в 7-дневен срок от получаването им.

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"


