ПРОЕКТ НА УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Наименование на
процедурата за BG14MFOP001-1.003 - Окончателното преустановяване на
риболовните дейности
кандидатстване
Управляващ орган Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и
проекти” в МТСП
Общата цел на процедурата е да се предостави възможност за
повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни
лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса. Процедурата цели
Цел на процедурата създаване на условия за повишаване производителността на труда
за по-устойчива заетост, както и заемане на по-качествени работни
места чрез преодоляване на разминаването между търсенето и
предлагането на пазара на труда.
Повишаването на уменията на заетите лица би оказало положително
влияние в един по-широк икономически и социален контекст.
Подобряването на уменията на лицата е процес, от който биха
спечелили всички заинтересовани страни – икономическите субекти,
обществото, работодателите и всеки един индивид поотделно.
Подобряването на уменията допринася за успешното на лицата на
Очаквани резултати пазара на труда, за тяхното задържане и най-вече за повишаване на
възможностите им за кариерно развитие и намиране на по-добра и поподходяща работа. Подходящите умения и компетенции са
основополагащи за включването в работния живот, но също така и за
включване в социалния и граждански живот. Те допринасят за бързата
кохезия в контекста на ес, която се базира на взаимно разбиране,
толерантност към различията и активно гражданско общество.
Общ размер на
безвъзмездната 1 681 036 лева
финансова помощ
Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ
се изчислява по следния начин:
Изчисляване на индивидуалния лимит на премиите, предоставяни на
собственици на риболовни кораби за окончателно прекратяване на
риболовни дейности:
За всеки отделен кораб, за който се кандидатства, се определя горна
граница (лимит) на размера на премията в евро на база неговия
Размер на капацитет (БТ), по следният начин: Определен коефициент за
безвъзмездната различните капацитети се умножава по капацитета на кораба в (БТ),
финансова помощ за след което към получената сума се прибавя коефициент за различните
един проект: капацитети. Получената сума на помощта е в евро.
Категория
на
риболовния
евро
кораб по капацитет (БТ)
0<10
11000 x БТ + 4000
10<25
5000 x БТ + 64 000
25<100
4200 x БТ + 84 000
100<300
2700 x БТ + 234 000
Формули за окончателно изчисление на премиите, предоставяни на

собственици на риболовни кораби за постоянно прекратяване на
риболовни дейности:
•
За риболовни кораби на възраст от 10 до 15 години: стойността
съобразно таблицата се намалява с 50%.
•
За риболовни кораби на възраст от 16 до 29 години: стойността
по таблица се намалява за всяка една от годините над 15 с 1,5% и така
изчислената крайна стойност се редуцира с 50%.
•
За риболовни кораби на възраст от 30 и повече години:
стойността по таблица се намалява с твърда ставка от 22,5% и така
изчислената крайна стойност се редуцира с 50%.
Размерът на премията се изчислява в лева по централния курс на БНБ.
Безвъзмездната финансова помощ се изчислява като от размера на
индивидуалната премия се извади стойността на скрапта по договора с
лицензирана компания за покупко-продажба на кораба за скрап или
предварителен договор за нарязване на кораба за скрап и покупкопродажба на отпадъците, произтичащи от скрапирането.
Безвъзмездната финансова помощ не се отпуска за риболовни кораби
на възраст под 10 години.

Процент на
100%
съфинансиране
За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват
собственици на риболовни кораби на Съюза, регистрирани като
действащи, които са извършвали риболовна дейност в морето в
продължение на най-малко 90 дни годишно през последните две
календарни години, предхождащи датата на подаване на
заявлението за подпомагане.
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:
1. не са обявени в несъстоятелност или не са в открито
производство по несъстоятелност;
2. нямат изискуеми и ликвидни публични задължения към
държавата;
3. не са вписани в Централна база данни за отстраняванията на
Европейската комисия;
Допустими 4. едноличните търговци, търговските управители и членовете на
кандидати 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 търговска дейност или да заемат ръководна,
отчетна или материалноотговорна длъжност;
5. не са в производство по ликвидация (с изключение на еднолични
търговци);
6. юридическите лица и ЕТ са вписани в търговския регистър към
Агенцията по вписванията;
7. притежават валидно разрешително за стопански риболов
съгласно Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА);
8. притежават удостоверение за придобито право за усвояване на
ресурс от риба и други водни организми в предвидените от закона
случаи.
Допустими за ЕФМДР може да подпомага мерки за окончателно преустановяване
финансиране на риболовните дейности, само когато това е постигнато чрез

дейности скрапирането на риболовни кораби и при условие, че
окончателното преустановяване е предвидено като инструмент в
„План за действие за сегментите на флота, при които е установен
структурен излишък на капацитет” по член 22, параграф 4 от
Регламент (ЕС) № 1380/2013, като от него е видно, че сегментите на
флота не са ефективно балансирани по отношение на
предоставените на тези сегменти възможности за риболов (Таблица
№ 7. Планирано намаление на риболовния капацитет на флота).
Информация за планираното коригиране/намаление по сегменти,
при които е установен структурен излишък на капацитет е описано
в таблицата:
План за коригиране на
Риболовни кораби
структурния излишък
№ Дължина по сегмент
Брой кораби
1 От 0 до 6 м
5
2 От 6 до 12 м
8
3 От 12 до 18 м
12
4 От 18 до 24 м
3
5 От 24 до ++
0
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