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ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА МНОГОГОДИШЕН 
НАЦИОНАЛЕН СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА АКВАКУЛТУРИТЕ 
В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2020-2027) 

Дирекция „Морско дело и рибарство“ представи за обществено обсъждане 
„Многогодишен национален стратегически план за аквакултурите в Р.България 
(2020-2027)“ за едномесечен срок. 

Коментари, бележки и предложения се приемат до 20.09.2020 г. на e-
mail: pmdr@mzh.government.bg. 

Многогодишният национален стратегически план за аквакултурите в 
Р.България (2020-2027) може да намерите на Единния информационен портал 
на ел. адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr. 

УО ПУБЛИКУВА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ЧЕСТО 

ДОПУСКАНИТЕ ГРЕШКИ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА 

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ/И ПО РЕДА НА ПМС 160/2016 Г. И ЗОП 

ПРОЦЕДУРИ 

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 
публикува актуализация на често допусканите грешки при провеждане на 
процедури за избор на изпълнител/и по реда на ПМС 160/2016 г. и ЗОП, 
констатирани от УО при осъществяване на контрол за законосъобразност на 
проведените процедури. 

Актуализацията е публикувана на Единния информационен портал на 
ел. адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr . 

ПРИЕТО Е ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221 ОТ 20 АВГУСТ 2020 Г. ЗА 

ОТПУСКАНЕ НА ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ ЗА 

ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ НА ОБЩИНИ 

Министерският съвет прие Постановление № 221 от 20 август 2020 г. за 
условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния 
бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и 
окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за морско дело и 
рибарство за периода 2014 – 2020 г. и тяхното възстановяване. Заемите са 
предназначени за финансиране на разходи за междинни и окончателни 
плащания по одобрени проекти по Програмата за морско дело и рибарство 
(ПМДР) за периода 2014 – 2020 г. 
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С приемането на Постановлението се очаква своевременно да се осигурят 
необходимите средства за общините, бенефициенти по ПМДР 2014 – 2020 г. за 
осъществяване на междинните и окончателни плащания към изпълнителите по 
съответните проекти за реално извършени и допустими за финансово 
подпомагане дейности. По този начин  ще бъде постигнато по-ефективно 
изпълнение на заложените цели по ПМДР 2014 – 2020 г. 

Постановлението е публикувано в Държавен вестник, бр. 75 от дата 
25.8.2020 г. на следния ел. адрес: 

https://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp;jsessionid=385FFBA4F5CF9
E1B67E78DEDB3B2CAE6?idMat=151000  

Три процедури за безвъзмездна финансова помощ 
стартираха Управляващият орган на ПМДР по Стратегии за ВОМР 
на Местните инициативни рибарски групи 

През м. август Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган 
на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) обяви три 
процедури чрез подбор на проекти от стратегиите за ВОМР на МИРГ.  

Първата стартирана процедура е BG14MFOP001-4.059  МИРГ 

„Пазарджик“ – мярка 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на 
рибарството и аквакултурите“, която ще подпомогне постигането 
на специфична цел 1.1 „Създаване на нови работни места и насърчаване на 
предприемачеството, чрез въвеждането на иновации на всички етапи от 
веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури“ и специфична цел 
1.2 „Въвеждане на нови технологии и дребномащабни инвестиции в 
инфраструктура за производство, преработка или продажба на риба“ към 
Приоритет 1 на Стратегията за ВОМР. 

Прилагането на мярката е насочено към модернизацията на 
съществуващи предприятия и/или изграждане на нови предприятия за 
аквакултури и диверсификация на доходите чрез развиване на допълнителни 
дейности. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 386 749,23  лeвa, 
като минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект 
от СВОМР не трябва да бъде  по-малък  от 10 000 лева, а максималният – 200 000 
лева. 

Втората процедура чрез подбор на проекти е BG14MFOP001-4.057 по 
мярка 05 „Съхраняване на местната идентичност чрез възстановяване, опазване 
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и анимиране на културно-историческото наследство на територията на МИРГ 
Самоков“ от Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ 
Самоков 

Реализираните проекти по мярката се очаква да доведат до 
популяризиране на местната културна идентичност, повишаване качеството на 
живот на местното население чрез добавяне на стойност към околната среда, 
чрез популяризиране и развитие на екосистемни услуги. 

            Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 5 
000 лв., а максималният – 50 000 лв. 

Третата процедура чрез подбор на проекти е BG14MFOP001-4.060 
„Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“, 
от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Поморие“ и има за цел да повиши 
конкурентоспособността и устойчивостта на територията на МИРГ „Поморие” 
чрез насърчаване на инвестициите в дейности, които ще допринесат за: 
Повишаване привлекателността на рибарския район, като място за живеене, 
чрез инвестиции за подобряване средата на живот, културни дейности, 
насърчаване на културното наследство, в т.ч. морското културно наследство, 
социални услуги и др. и Диверсификация на дейностите в рибарския район и 
тяхното използване, като потенциал за създаване на заетост и възможности за 
укрепване на чувството за местна идентичност. 

            Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 
50 000.00 лв., а максимален размер – 319 166.00 лв. 

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за 
изпълнение по процедурата можете да намерите на Единния информационен 
портал на ел. адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr, или на страницата на 
съответния МИРГ. 

УО на ПМДР публикува за обществено обсъждане шест 
процедури чрез подбор на проекти на МИРГ  

Три процудери за подбор на проекти от Стратегията за ВОМР на МИРГ 

„Бургас-Камено“ бяха обявени за обществено обсъждане. УО на ПМДР 2014-2020 
публикува за обществено условията за кандидатстване, условията за изпълнение 
и приложенията към тях по процедури за подбор на проекти BG14MFOP001-
4.065, мярка 5.4. “Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“, № 
BG14MFOP001-4.066, мярка 2.2. “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на 
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територията на МИРГ Бургас - Камено“ и № BG14MFOP001-4.062, мярка 1.8. 
“Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити 
лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас - Камено“. 

Първата обявена за обществено обсъждане процедура е № BG14MFOP001-
4.065, мярка 5.4. “Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ с общ 
бюджет на процедурата е 293 374,5  лв. безвъзмездна финансова помощ, от 
които 249 368,32  лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство 
(ЕФМДР) и 44 006,18 лв. национално съфинансиране. 

Останалите две процедура чрез подбор на проекти се № BG14MFOP001-
4.066, мярка 2.2. “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на 
МИРГ Бургас - Камено“ и № BG14MFOP001-4.062, мярка 1.8. “Рибарски 
пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на 
територията на МИРГ Бургас - Камено“. Предвиденият бюджет по първата 
процедура е 293 374,50 лв.  безвъзмездна финансова помощ, от които 249 
368,32  лв. са от ЕФМДР и 44 006,17 лв. национално съфинансиране, а по втората 
–  782 332 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 664 982, 20  лв. са от 
ЕФЗМР и 117 349, 80 лв. национално съфинансиране. 

Две от публикуваните за обществено обсъждане процедури чрез подбор 
на проекти през м. август са на МИРГ„Несебър - Месемврия“. Първата –  № 
BG14MFOP001-4.068, мярка 1.2. „Разнообразяване на дейностите и услугите в 
сектор „Рибарство”“ от стратегията за ВОМР на МИРГ „Несебър - Месемврия“ 
е с бюджет 400 000  лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 340 000  лв. са от 
ЕФМДР и 60 000 лв. национално съфинансиране. Втората процедура № 
BG14MFOP001-4.067, мярка 1.1. „Инвестиции в преработка и маркетинг  в 
сектора на рибарството и аквакултурите“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ 
„Несебър - Месемврия“ е спредвиден бюджет от 250 000 лв. безвъзмездна 
финансова помощ, от които 212 500 лв. са от ЕФМДР и 37 500 лв. национално 
съфинансиране. 

Шестата процедура чрез подбор на проекти, обявена за обществено 
обсъждане, е № BG14MFOP001-4.054 „Добавяне на стойност в рибарството“, 
мярка 1.1.1. „Добавяне на стойност в рибарството“ от Стратегията за ВОМР на 
Местна инициативна рибарска група „Варна, район Аспарухово-Белослав-
Аксаково“. Предвиденият бюджет по процедурата е 400 000  лв. безвъзмездна 
финансова помощ, от които 340 000  лв. са от Европейския фонд за морско дело 
и рибарство и 60 000 лв. национално съфинансиране. 
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Кандидатите имат възможност да задават своите въпроси съобразно 

посочените конкретни дати на Единния информационен портал на следния 

интернет адрес: https://www.eufunds.bg и на електронна 

поща pmdr@mzh.government.bg.  

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат 
взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант 
на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към 
тях. 

УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪЦИ НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ЗА ПОСЛЕДВАЩА 
ОЦЕНКА, ИЛИ ФИНАНСИРАНЕ 

 През м. август Управляващият орган на Програмата ца морско дело и 
рибарство 2014 – 2020 г. публикува списъци на проектните предложения, които 
не се допускат до техническа и финансова оценка по следните процедури: 

 - Процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.037,  Мярка 2.2 
"Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия"  
и процедура: № BG14MFOP001-4.035,  Мярка 3.1 "Развитие на нови туристически 
продукти и атракции" в МИРГ „НЕСЕБЪР – МЕСЕМВРИЯ“; 

 - Процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.018 „Рибарски 
пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ от 
стратегията на МИРГ „Поморие“ 

Съгласно разпоредбите на чл. 34, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, кандидатите, чиито 
проектни предложения са отхвърлени на етап оценка за Административно 
съответствие и допустимост по процедурата, могат да подадат своите писмени 
възражения до Ръководителя на Управляващия орган на ПМДР 2014 - 2020, в 
едноседмичен срок от съобщаването.  

Списъците на проектните предложения, които не се допускат до 
техническа и финансова оценка са публикувани на Единния информационен 
портал: https://www.eufunds.bg/bg. 
 Информация за проектните предложения, които не се допускат до 
безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на 
проекти: BG14MFOP001-5.013-S2 „Подкрепа за преработвателни предприятия на 
продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите 
последствия от пандемията COVID-19“ също беше оповестена на 
информационния портал. 
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МИРГ „Бургас – Камено“  актуализира индикативната си 
годишна работна програма за 2020 г. 

Местни инициативна рибарска група „Бургас - Камено“ публикува 
актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2020 г., одобрена от 
Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство за 2020 г. 

За заинтересуваните, тя може да бъде намерена на  Единния 
информационен портал на ел. адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr, както и 
на интернет страницата на Националната Рибарска Мрежа в категория 
"Индикативни годишни работни програми на МИРГ". 

На 21-ви август ОИЦ Варна беше домакин на обучение по 
проект за изпълнение на Стратегията за ВОМР на Местна 
инициативна рибарска група „Варна, Район Аспарухово – 
Белослав- Аксаково“ от ПМДР 

На 21 август /петък/ 2020 г., от 10:30 часа в залата на ОИЦ-Варна на пл. 
„Св. Св. Кирил и Методий“ № 2 се проведе обучение по Проект BG14MFOP001-
4.002-0005 „Изпълнение на стратегия за ВОМР на Местна инициативна рибарска 
група „Варна, Район Аспарухово – Белослав- Аксаково“ от ПМДР 2014-2020. 

По време на срещата беше проведено обучение за електронно 
кандидатстване и насоки за изготвяне на проектни предложения. Ще бъдат 
разгледани и възможностите за кандидатстване на местната общност по 
национални мерки от ПМДР 2014-2020. 

На 5-ти агвуст "Джаз до морето" отново ще огласи малкото 
село Езерец, част от територията на МИРГ „Шабла-Каварна-
Балчик“ 

"Ангел Заберски трио" ще излезе на сцената в парка, където пейки, 
направени от бали слама, ще бъдат част от непринудената атмосфера за 
зрителите. За фестивалната програма на 5 август разказа пианистката Павлета 
Проданова, която е инициатор на събитието с подкрепата на читалището в 
селото и община Шабла.  

Ангел Заберски- пиано, Стоян Янкулов - Стунджи - ударни, и Борис 
Таслев - контрабас, ще представят своя проект "Джаз Будоар", в който звучат и 
френски шансони. Вера Шандел - вокал, Франк Нестлер - саксофон, който за 
втори път пристига от Германия за джазприключението в Езерец, Пламена 
Костова - вокал, и Павлета Проданова също ще забавляват публиката. Първото 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://nrmbg.com/podhodyt-vomr-i-mirg/indikativni-godishni-programi-za-rabota-na-MIRG
https://nrmbg.com/podhodyt-vomr-i-mirg/indikativni-godishni-programi-za-rabota-na-MIRG


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

web: www.nrmbg.com , e-mail: office@nrmbg.com 
 

8 
 

издание на "Джаз до морето" миналото лято събра ценители на джаза, обясни 
пианистката. Събитието е част и от усилията на местните хора да направят 
популярно Северното Черноморие за туристите. 

29 август-7 септември 2020: Софийската опера и балет гостува 
на община Самоков с летния фестивал „Портал на два свята-
ЦАРИ МАЛИ ГРАД“ 

ИЗКУСТВО И КУЛТУРА В РИБАРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ 

В периода 29 август – 7 септември село Белчин и крепостта ЦАРИ МАЛИ 

ГРАД, попадащи в обхвата на рибарската територия на МИРГ „Самоков“, ще 

се превърнат в пространство за опера и балет с едни от най-вълнуващите 

спектакли на Софийската опера и балет. 

Хълмът Свети Спас е и неизменна част от вековната история на районa. 

С него са свързани легендите за голямо старинно селище, известно като "Цари 

Mали град", което се предполага, че означава „Малък Цариград“. Там до ХIХ век 

все още са били частично запазени белите каменни стени и кули на крепост. Те 

напомняли на местното население за Цариград. И до ден днешен в менталната 

култура на белчинци „Цари Mали град“ е старото име на с. Белчин. 

ЛЕТНИЯТ ФЕСТИВАЛ „ПОРТАЛ НА ДВА СВЯТА – ЦАРИ МАЛИ ГРАДИ“ 

ЦАРИ МАЛИ ГРАД ще бъде шестата сцена на Софийската опера за Летен 

сезон 2020, която се реализира по идея на режисьора Пламен Карталов, в търсене 

на нови исторически места, свързани с легендарни оперни сюжети. 

Фестивалът ще бъде открит на 29 август, от 19:30 часа с определяната от 

публика и критика като „най-българската опера“ „Янините девет 

братя“ от Любомир Пипков, чието действие се развива  през 

далечната,  отговаряща на либретото 1361 г.,  високо на баирите край Самоков.   

На 30 август, от 19:30 часа програмата продължава с операта “Кармен” от 

Жорж Бизе на режисьора Пламен Карталов, оценена високо от японската 

публика и критика по време на турнето на Операта през 2018 г. 

На 3 септември почитателите на балета ще имат възможността да видят 

спектакъла „Зорба гъркът“от Микис Теодоракис. Вече 25 години балетът на 

Теодоракис се радва на изключителен успех на сцената на Софийската опера и 

балет.  Хореография – Лорка Масине. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
http://www.carimaligrad.com/
http://www.carimaligrad.com/
https://mirg-samokov.eu/
https://www.operasofia.bg/repertoire/Portal%20na%20dva%20sviata
http://www.carimaligrad.com/
https://www.operasofia.bg/repertoire/Portal%20na%20dva%20sviata
https://www.operasofia.bg/repertoire/320
https://www.operasofia.bg/repertoire/320
https://www.operasofia.bg/repertoire/321
https://www.operasofia.bg/repertoire/321
https://www.operasofia.bg/repertoire/321
https://www.operasofia.bg/repertoire/323
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В рамките на първото издание на летния фестивал „Портал на два свята“ 

на крепостта Цари Мали град зрителите ще имат удоволствието да се насладят 

на още един балетен спектакъл -  „Кармина Бурана“, по музика на Карл Орф, 

който ще се играе на 4 септември. Хореографията е дело на Фреди Франдзути – 

директор на Balletto del sud – Лече. В три поредни вечери, на 5, 6 и 7 септември 

ще бъде представен мюзикълът „Mamma Mia!“ с песните на легендарните шведи 

от ABBA, създадени от  Бени Андерсон и Бьорн Улвеус. 

 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com

