
МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И 
РИБАРСТВО 2014-2020

ПРИЕМИ ПО ПРОЦЕДУРИ - 2022 г.



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Процедура за подбор на проекти 

BG14MFOP001-1.021 „Здраве и безопасност“,

Мярка 1.2 „Здраве и безопасност“

Планирана дата за отваряне на прием: 30.06.2022 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 90 дни от датата на отваряне на 
приема

Индикативен бюджет 150 000 лв.

Допустими кандидати: 

Физически лица, юридически лица или еднолични търговци , регистрирани по 
Търговския закон

Допустими дейности:

-инвестиции на борда на корабите;

-инвестиции в индивидуално оборудване, при условие че тези инвестиции надхвърлят 
изискванията произтичащи от законодателството на Съюза или националното 
законодателство. 



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Допустими разходи: Подобряване на безопасността на работещите на борда:

а) спасителни плотове; 

б) хидростатични разединители за спасителни плотове; 

в) лични локаторни маяци, като например радио буйове (EPIRB), които могат да бъдат прикрепени в 
спасителните жилетки и работното облекло на рибарите; 

г) лични спасителни средства за плаване (PFD), по-специално спасителни хидрокостюми (immersion suits) или 
костюми за оцеляване в морска среда (survival suits), спасителни пояси и спасителни жилетки; 

д) сигнални фалшфойери; 

е) устройства за изстрелване на спасителни въжета; 

ж) системи за спасяване на човек зад борда (MOB); 

з) огнеборско оборудване, като например пожарогасители, противопожарни одеяла, пожарни детектори и 
детектори за дим, дихателни апарати; 

и) противопожарни врати; 

й) отсекателни клапани за горивни резервоари; 

к) детектори за газове и алармени системи за наличие на газове; 

л) сантинни помпи и алармени системи за пропускане на вода; 

м) оборудване за радио и спътникови комуникации; 

н) водонепроницаеми люкове и врати; 

о) предпазители за машинното оборудване, например за лебедките и барабаните за мрежи; 

п) проходи и трапове за достъп; 

р) прожектори, палубно и аварийно осветление; 

с) освобождаващи предпазни механизми, в случай че риболовен уред се закачи за подводно препятствие; 

т) камери и монитори за осигуряване на безопасност; 

у) оборудване и елементи, необходими за подобряване на палубната безопасност.



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Допустими разходи: Доставка на оборудване, целящи подобряване на здравните условия на 

рибарите на борда:

а) закупуване и монтаж на комплекти за първа помощ; 

б) закупуване на лекарства и средства за спешно лечение на борда; 

в) доставката на телемедицински системи, включително на електронни технологии, 

оборудване и съоръжения за медицински изображения, подходящи за дистанционни 

консултации на борда на корабите; 

г) доставка на справочници и ръководства за подобряване на здравните условия на борда; 

д) информационни кампании за подобряване на здравните условия на борда. 

Доставка на оборудване, целящо подобряване на хигиенните условия на рибарите на борда:

а) санитарни съоръжения, като например тоалетни и умивални съоръжения; 

б) кухненски съоръжения и оборудване за съхранение на хранителни продукти; 

в) пречиствателни уреди за питейна вода; 

г) почистващо оборудване за поддържане на санитарните условия на борда; 

д) справочници и ръководства за подобряване на хигиената на борда



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Допустими разходи: Доставка оборудване, целящи подобряване на работните условия на 
борда:

а) палубни леери; 

б)шелтердекови конструкции и модернизация на каютите с оглед осигуряване на защита от 
неблагоприятни метеорологични условия; 

в) елементи във връзка с подобряване на безопасността в каютите и осигуряването на общи 
пространства за екипажа; 

г) съоръжения за намаляване на ръчното повдигане на товари, с изключение на машините, 
които са пряко свързани с риболовните операции като например лебедките; 

д) боя против подхлъзване и гумени постелки; 

е) изолационно оборудване против шум, топлина или студ и оборудване за подобряване на 
вентилацията; 

ж) работно облекло и екипировка за осигуряване на безопасност, като например 
водонепропускливи защитни ботуши, предпазители за очите и дишането, защитни ръкавици и 
шлемове или защитна екипировка срещу падане; 

з) предупредителни знаци за безопасност и при аварии; 

и) анализ на рисковете и оценки за определяне на рисковете за рибарите както в 
пристанищата, така и при плаване, с оглед вземане на мерки за намаляване на рисковете; 

й) справочници и ръководства за подобряване на работните условия на борда. 



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Процедура за подбор на проекти 

BG14MFOP001-1.023 „Добавена стойност, качество на продуктите и 

използване на нежелания улов”

Мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на 

нежелания улов” 

Планирана дата за отваряне на прием: 30.06.2022 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 90 дни от датата на 

отваряне на приема

Индикативен бюджет 200 000 лв.

Допустими кандидати: 

Физически лица, юридически лица или еднолични търговци, регистрирани 

по Търговския закон



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Допустими дейности:

1.1. Инвестиции, които ще позволяват на рибарите да извършват 

преработване  на собствения улов като добавят стойност към продуктите от 

риболов;

1.2. Инвестиции, които  ще позволяват на рибарите да извършват 

предлагане на пазара и пряка продажба на собствен улов;

1.3. Иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до 

повишаване на качеството на продуктите от риболов;

1.4. Инвестиции, които водят до предотвратяване, намаляване и/или 

оползотворяване на нежеланият улов;

1.5. Други инвестиции, които водят до увеличаване на добавената стойност 

на продуктите от риболов и/или тяхното качество.



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Допустими разходи:

- Закупуване на специализирана техника и оборудване, пряко свързани с 
преработката (машини за изкормване, оборудване за сортиране на борда на 
риболовния кораб, оборудване и контейнери за съхранение на жива риба, системи 
за обработка на риба и конвейери, оборудване за пакетиране и съхранение на борда 
на риболовния кораб, изолирани контейнери за съхранение и др.); 

- Закупуване на ледогенератори, хладилни камери и други видове техника за 
охлаждане; 

- Оборудване на пунктове за първа продажба на собствен улов; оборудване на 
магазини за продажба на собствен улов (оборудване за замразяване и съхраняване 
на улова и такова за приготвяне на храна от реализираните улови);

- Закупуване на специализирани транспортни средства за превоз на риба и/или 
други водни организми, съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗРА, пряко свързани с 
предлагането на пазара и пряка продажба на собствен улов; 

- Закупуване на специализирано оборудване за сортиране и складиране на 
собствения улов;

- Разходи за строително-монтажни работи, които попадат единствено в хипотезата 
на чл. 151 на Закона за устройство на територията;  Разходи за независим 
строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски контрол

- Разходи за информация и комуникация 



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Процедура чрез подбор на проекти  

BG14MFOP001-2.019 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ 

Сектор „Големи проекти“ 

 

Планирана дата на отваряне на прием – м. юни, 2022 г.  

Краен срок за подаване на проектни предложения - 90 дни от датата на 

обявяване на процедурата 

Бюджет – 5 520 587,45 лева 

Допустими кандидати: 

Лица, регистрирани по Търговския закон, развиващи дейност в сектор Аквакултури 

или които ще развиват дейност в сектора. 

 

Прилагането на мярката е насочено към изграждането на нови и 

модернизацията на съществуващи предприятията за аквакултури и 

диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни дейности. 



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Допустими дейности: 

- Продуктивни инвестиции в аквакултурите, включително производство на 

зарибителен матариал;  

- Инвестиции за диверсификация на дейностите и отглежданите видове; 

- Модернизация на стопанствата чрез инвестиции в оборудване за повишаване на 

качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;  

- Инвестиции за оборудване за повишаване на положителното въздействие върху 

околната среда и подобряване на ефективното използване на ресурсите, в т. ч. 

преминаване към възобновяеми източници на енергия; 

- въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и 

опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно 

признати стандарти; 

-Друго оборудване, пряко свързано с целите на проекта. 

 

Допустими разходи: 

Разходи за оборудване и услуги, без разходи за СМР, с изключение на разходи за 

ВЕИ и разходи за СМР, които попадат единствено в хипотезата на чл. 151 на Закона 

за устройство на територията. 



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Процедура за подбор на проекти  

 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“ 

 

Планирана дата на отваряне на прием – м. юни, 2022 г.  

Краен срок за подаване на проектни предложения - 90 дни от датата на 

обявяване на процедурата 

Бюджет – 615 000 лева 

 

Допустими кандидати: 

1. Научни организации, признати в РБългария; 

2. Публични организации в сферата на оценка на риска по хранителната верига в 

земеделието. 

 

Чрез изпълнението на дейности по процедурата за подбор на проекти 

„Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“ се цели 

увеличаване на знанията за състоянието на морската среда в съответствие с 

Морската стратегия на РБългария, запазване на биоразнообразието в 

морската среда, както и постигане на целите на „синия растеж“. 

 



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Допустими дейности: 

- Изследване на морското дъно; 

- Изследване на морската среда; 

- научни дейности, водещи до повишаване на знанията за морската среда и водещи 

до постигане на целите на „синия растеж“. 

 

Допустими разходи: 

- Закупуване на оборудване, необходимо за провеждане на изследвания на морското 

дъно и/или морската среда в размер на до 40 на сто от общите допустими разходи 

по проекта с оглед постигане целите на проекта и/или наемане на оборудване, 

необходимо за провеждане на изследвания на морското дъно и/или морската среда; 

- Разходи за услуги, необходими за провеждане на изследвания на морското дъно 

и/или морската среда; 

- Разходи за изследвания на морската среда, допринасящи за постигане на целите на 

„синия растеж“; 

- Разходи за информация и комуникация - до 2 на сто от общите допустими разходи 

за проекти, при които размерът на финансовата подкрепа не превишава левовата 

равностойност на 100 000 евро, и до 1 на сто от общите допустими разходи - за 

всички останали проекти; 

- Разходи за организация и управление - до 10 на сто от общите допустими разходи 

по проекта и включват, както следва: 

разходи за възнаграждения на персонала и на външни експерти, които не са част от 

щатния персонал на кандидата по администриране на проекта в съответствие с чл. 

10 и чл. 11 от ПМС №189/2016 г., включително осигуровки, дължими от 

работодателя, с изключение за заплати на служители в националните 

администрации. 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Процедура чрез подбор на проекти 

BG14MFOP001-2.020 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, Сектор 

„Малки проекти” 

 

 

Процедурата е отворена за прием на проектни предложение на 19.05.2022 г. 

 

Краен срок за подаване на проектни предложения- процедурата е с два крайни 

срока за кандидатстване: 

- 17:00 часа на 19.07.2022 г. 

- 17:00 часа на 19.09.2022 г. 

 

Бюджет – 665 860,67 лв. 

Допустими кандидати: 

Eднолични търговци или юридически лица, регистрирани по Търговския закон 

развиващи дейност в сектор „Аквакултура“. 

 

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в процедурата, ще се постигне  

ефективно използване на ресурсите чрез инвестиции подобряващи енергийната 

и ресурсната ефективност,  подобряване на конкурентоспособността и 

жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, 

включително подобряване на безопасността и условията на труд. 



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Допустими дейности: 

- Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите 

от аквакултури; 

- Инвестиции за диверсификация на дейностите (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; 

- Модернизация на стопанствата, включително закупуване на оборудване за 

предпазване на стопанствата от диви хищници, подобряването на условията на труд 

и безопасност за работещите;  

- Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност; 

- Инвестиции за повишаване положителното въздействие върху околната среда и 

подобряване на ефективното използване на ресурсите, както и подобряването на 

ефективното използване на ресурсите, в т. ч. преминаване към възобновяеми 

източници на енергия; насърчаването на затворени системи за аквакултури. 

 

Допустими разходи: 

Разходи за оборудване и услуги, без разходи за СМР, с изключение на разходи за 

ВЕИ 



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Процедура чрез подбор на проекти 

BG14MFOP001-5.017 „Преработване на продуктите от риболов и 

аквакултури” 

 

Планирана дата на отваряне на прием – м. юни, 2022 г.  

Краен срок за подаване на проектни предложения - 90 дни от датата на 

обявяване на процедурата 

Бюджет – 4 168 025 лева 

 

Допустими кандидати: 

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

закон или Закона за кооперациите. 

 

Прилагането на мярката е насочена към изграждането на нови и 

модернизация на съществуващи предприятия 

 



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Допустими дейности: 

-  допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на 

въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци; 

-   подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд; 

-  са свързани с преработването на странични продукти, които се получават в 

резултат на основни дейности от преработването; 

-  са свързани с преработването на продукти на биологичните аквакултури съгласно 

членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно 

биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна 

на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ L 189/1 от 20 юли 2007 г.); 

-  водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или нови 

или подобрени управленски и организационни системи. 

 

Допустими разходи: 

 

Разходи за оборудване и услуги, без разходи за СМР, с изключение на разходи за 

ВЕИ и разходи за СМР, които попадат единствено в хипотезата на чл. 151 на Закона 

за устройство на територията. 

 



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Процедура чрез подбор на проекти 

BG14MFOP001-5.018 „Планове за производство и предлагане на пазара“ 

Планирана дата на отваряне на прием – м. юни, 2022 г.  

Краен срок за подаване на проектни предложения - 90 дни от датата на 

обявяване на процедурата 

Бюджет – 51 159.84 лева 

 

Допустими кандидати: 

признати със заповед на министъра на земеделието,организации на 

производители и асоциации на организации на производители на продукти от 

риболов и/или на продукти от аквакултури 

 

Изпълнението на предвидените дейности по процедура ще допринесе за 

подобряване на предлагането на пазара на продуктите на устойчивия 

риболов и аквакултури. По-конкретно се очаква да доведат до насърчаване 

на устойчиви риболовни дейности и намаляване на нежелания улов, 

подобряване на проследимостта на продуктите от риболов и премахване на 

незаконните, недекларирани и нерегулирани риболовни практики и 

осигуряване на съгласуваност с националните стратегически планове и 

гарантиране на устойчиви практики във връзка с аквакултурите. 

 

Допустими дейности: 

-  Дейности по изготвяне на плановете за производство и предлагане на пазара; 

-  Дейности за изпълнение на програмата за производство за видовете, 

подлежащи на улов или отглеждане; 

-  Дейности за изпълнение на пазарна стратегия за осигуряване на съответствие с 

пазарните изисквания; 

-  Дейности за изпълнение на мерките за постигане на целите, определени в чл. 7 

от Регламент (ЕС) № 1379/2013; 

-  Дейности за изпълнение на специални мерки за регулиране на доставките на 

видове, за които има затруднения при предлагането на пазара през годината. 



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Допустими разходи: 

 

-  до 12% от средната годишна стойност на продукцията, пусната на пазара от тази 

организация на производители и/или от нейните членове през предходните три 

календарни години, а за новопризнатите организации на производители – до 12% от 

средната годишна стойност на продукцията, пусната на пазара от членовете на 

организацията през предходните три календарни години; 

- разходите за всяка мярка, включена в одобреният план за производство и 

предлагане на пазара, свързани с: 

а) подготовка, мониторинг и изпълнение на дейностите, свързани с планираната 

мярка; 

б) практическото изпълнение на всяка конкретна планирана мярка. 

 

-  Разходите за дейности по организация на плана, които могат да включват разходи 

за проучвания на пазара, проучвания за извършване на оценки, 

разработване/изготвяне на плана за производство и предлагане на пазара, анализ на 

риска и всички проучвания за осъществимост, извършвани преди изпълнението на 

мярката, и разходи, свързани с дейностите за мониторинг и контрол, извършвани от 

организацията на производители в хода на изпълнението на мярката. Предвидените 

разходи може да обхващат труд, предоставяне на услуги или доставки. 

 

- разходите за дейности по управление на проекта, които могат да включват разходи 

за осигуряване на прилагането на мерките, които не са пряко свързани с 

подготовката на проекта, като например научни или технически експерименти, 

рекламни кампании, закупуване и внедряване на нови технически уреди за 

увеличаване на селективността, развитие на проследяемостта или насърчаване на 

устойчиви практики в областта на аквакултурите. 

- разходи за информация и комуникация; 

- разходи за подготовка на проекта, изготвяне на оценки и анализи, които имат 

пряка връзка с изпълнението на проекта. 

 



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Процедура чрез подбор на проекти  

BG14MFOP001-1.024 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси 

и лодкостоянки“ 

 

Планирана дата на отваряне на прием – м. май, 2022 г.  

Краен срок за подаване на проектни предложения - 90 дни от датата на 

обявяване на процедурата 

Бюджет – 1 898 071,47 лева 

Допустими кандидати: 

Публични организации и юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), 

регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. 

 

Целта на настоящата процедура е да се осигури възможност за изграждане 

на нови и осъвременяване на инфраструктурата на съществуващи 

лодкостоянки, да се повиши тяхната енергийната ефективност, да 

допринесе за опазването на околната среда, да се повиши качеството на 

разтоварваните на сушата продукти, както и да се подобрят 

безопасността и условията на труд на рибарите. 

 

Допустими дейности свързани с: 

 

1. Изграждане и модернизация (осъвременяване) на лодкостоянки. 

2. Повишаване качеството, контрола и проследяемостта на уловите разтоварвани 

на сушата. 

3. Подобряване на енергийната ефективност. 

4. Опазване на околната среда, включително инвестиции в съоръжения за 

събиране на отпадъци и на морски отпадъци. 

5. Подобряване на безопасността и условията на труд 



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Допустими разходи: 

- Строително-монтажни работи за изграждане и/или модернизиране на 

лодкостоянки. 

-    Разходи за независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол 

до 2% от СМР. 

-  Разходи свързани с инвестиции в съоръжения за приставане, домуване, 

зареждане, поддръжка и текущи ремонти на риболовни плавателни съдове под 

12 метра, включително и изтеглянето им на брега. 

-  Закупуване на специализирана техника и оборудване, пряко свързани със 

съхранението, разтоварването и обработката на рибните продукти, включително 

придобити чрез финансов лизинг. 

-   Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), 

съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително 

разходи, включени в продажната цена за осъществяване на доставка, 

инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на 

оборудването/машините/съоръженията, включително придобити чрез финансов 

лизинг. 

-  Закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталиране, 

тестване и въвеждане в експлоатация, включително придобити чрез финансов 

лизинг. 

-   Доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на: 

а) оборудване за подобряване качеството на улова, капацитета за съхранение и 

проследяемостта на продуктите; 

б) съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността; 

в) съоръжения за сигурност и контрол; 

г) съоръжения и/или оборудване за подобряване условията на труд. 

-   Разходи, свързани с приемане и обработване на отпадъци: 

а) съоръжения и/или оборудване за съхранение на отпадъците, включително 

придобити чрез финансов лизинг; 

б) пречиствателни съоръжения за отпадни води (съответстващи на капацитета на 

лодкостоянката) и оборудване, свързано с опазването на околната среда, 

включително придобити чрез финансов лизинг. 

-   Разходи за подобряване на енергийната ефективност. 

-  Разходи за информация и комуникация - до 2 на сто от общите допустими 

разходи за проекти, при които размерът на финансовата подкрепа не превишава 

левовата равностойност на 100 000 евро, и до 1 на сто от общите допустими 

разходи - за всички останали проекти. 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Процедура чрез подбор на проекти  

BG14MFOP001-1.(….)  „Опазване и възстановяване на морското биологично 

разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите 

риболовни дейности“ 

 

Планирана дата на отваряне на прием – м. юни, 2022 г.  

Краен срок за подаване на проектни предложения - 60 дни от датата на 

обявяване на процедурата 

Бюджет – 800 348,96 лева 

Допустими кандидати: 

 

Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския 

закон развиващи дейност в сектор Рибарство; 

юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска 

цел (ЗЮЛНЦ), единствено в партньорство с МИРГ или организации на 

производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, 

асоциации на организации на производители и междубраншови организации в 

сектора на рибарството и за одобрение на планове за производство и предлагане 

на пазара, признати от Република България по реда на НАРЕДБА № 7 от 

22.11.2018 г. 

 

Целта на настоящата процедура е да допринесе за опазване и 

възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми 

 

 

Допустими дейности свързани с: 

 

Събиране на отпадъци в морето, в т.ч. изгубени риболовни уреди, морски 

отпадъци и пласмаси 

 

 



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Допустими разходи: 

 

-  отстраняване от морето на изгубени риболовни уреди, по-специално във 

връзка с борбата срещу непреднамерения риболов (ghost fishing), както и 

пластмасови отпадъци; 

-  закупуване и в съответните случаи, монтаж на оборудване на борда за 

събиране и съхранение на отпадъци; 

- закупуване и в съответните случаи, монтаж на оборудване в рибарските 

пристанища за съхранение и рециклиране на отпадъци; 

-  организиране и провеждане на комуникационни и информационни кампании и 

кампании за повишаване на осведомеността, с цел насърчаване на рибарите и 

другите заинтересовани лица да участват в проекти за отстраняване на изгубени 

риболовни уреди; 

-  обучение на рибари и пристанищни агенти; 

-  такси свързани с тържища за депониране на отпадъци отстранени от морето; 

-  консултантски услуги, свързани с подготовката и изпълнението на проекта, 

оценки и анализи, които са до 5 на сто от общата стойност на допустимите 

разходи по проекта 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО! Управляващият орган на ПМДР си запазва правото да увеличи 

бюджетите по съответната процедура след приключване на оценката на проектите 

по предходен прием, прекратени проекти и др., като съгласно конкретната 

актуализация ще бъде обявен новия прием по процедурата по мярката, както и във 

връзка с чл. 26, ал. 7 от ЗУСЕСИФ, предвид предстоящото изменение на ПМДР 

2014-2020 г. 



МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Благодаря за вниманието!

www.mzh.government.bg
www.eufunds.bg


