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Заместник-министър д-р Лозана Василева откри втората 

годишна среща на Националната Рибарска Мрежа, проведена на 

17-ти септември в град София 

 

"Договорени са над 78 % от бюджета на Програмата за морско дело и 

рибарство 2014-2020 г. Средствата възлизат  на близо 160 млн. лв." Това 

съобщи зам.-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана 

Василева пред над 70 представители, свързани със сектор „Рибарство“ –

Министерството на земеделието, храните и горите, ДФ „Земеделие“ – РА, 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, Местни инициативни 

рибарски групи, общини, нестопански организации и бенефициенти по 

Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) по време на втората годишна 

среща на Националната рибарска мрежа (НРМ). 

 

 

 

 

 

 

 

По думите й, в изпълнение на подхода 

Водено от общностите местно 

развитие по ПМДР се прилагат 

общо девет стратегии за местно 

развитие от девет Местни 

инициативни рибарски групи 

(МИРГ). До момента са открити 

общо 53 процедури за подбор на 

проекти по мерки от стратегиите на 

МИРГ, като 41 са приключили, а 12 са активни. Общият бюджет по стратегиите е 

близо 36 млн. лв. Към момента подадените проектни предложения са 90 за над 12 

млн. лв., а сключените договори – 26 за над 5 млн. лв.   

д-р Лозана Василева съобщи, че към момента се обсъжда възможност със 

средства от бюджета на Програмата да бъде открит още един допълнителен 

прием по извънредните COVID мерки по ПМДР. “В процес на дискусия сме с 
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всички заинтересовани страни, ще разработим стъпките и ще реализираме 

втори прием“, обясни заместник-министърът. 

По думите й, очаква се в края на годината да имаме първи работен вариант 

на ПМДР 2021-2027 г.  Целта е заедно с бранша да се разработят мерките за 

подпомагане в новия програмен период. 

Годишната среща, проведена на 17-ти септември в столичния Парк хотел 

„Москва“, беше на тема „Добри практики и управление на риска при 

изпълнение и отчитане на проекти по Програмата за морско дело и 

рибарство 2014-2020“. Годишната среща имаше за цел да подпомогне 

бенефициентите по ПМДР 2014-2020 при изпълнението и отчитането на 

одобрени проекти, включително бенефициенти по трите извънредни COVID-19 

мерки, насочени към преодоляване на икономическите последствия от 

пандемията. 

На форума бяха представени 

теми, свързани с 

изпълнението и отчитането 

на проекти по ПМДР 2014-

2020, като ангажиментите на 

бенефициентите по 

административните договори 

за предоставяне на 

безвъзмездна финансова 

помощ, практически насоки 

при подготовката и 

провеждането на процедурите за избор на изпълнители от страна на 

бенефициентите, добри практики и управление на риска при изпълнението и 

отчитането на проекти по програмата. 
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В рамките на втората годишна 

среща на Националната 

Рибарска Мрежа бяха 

представени и предстоящите 

мероприятия до края на 2020 г. 

По време на годишната среща 

стана ясно, че в средата на 

месец Октомври предстои 

провеждането на третата 

годишна среща на Мрежата, 

която ще бъде на тема 

„Инструменти и добри практики за устойчиво развитие на сектор „Рибарство“ 

и ефективно използване на ресурсите в рибарските райони“. През месец 

Ноември са планирани работни срещи с представители на науката на тема 

„Синя икономика и сини иновации“ и тематичен семинар на МИРГ за 

стимулиране осъществяването на проекти и инициативи за 

вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество. 

Заключителното събитие на Националната Рибарска Мрежа е планирано да се 

проведе в град Варна в края на годината на тема „Роля на подхода ВОМР за 

развитие на рибарските територии“. По време на заключителната годишна 

среща ще бъдат връчени и годишните награди на Националната Рибарска 

Мрежа за принос в развитието на сектор „Рибарство“ и рибарските райони  в 

страната. 

 

НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА СФОРМИРА 

ТЕМАТИЧНА РАБОТНА ГРУПА „ИНСТРУМЕНТИ ЗА 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ COVID-19 В 

РИБАРСКИТЕ РАЙОНИ“  

В търсене на решения за осъществяване на ефективно взаимодействие 

между заинтересованите страни в подкрепа на сектор „Рибарство и аквакултури“ 

и рибарските райони в страната за справяне с предизвикателствата, породени от 

пандемията COVID-19, в началото на септември Звеното за управление на 

Националната Рибарска Мрежа сформира Тематична работна група 

„Инструменти за преодоляване на последиците от COVID-19 в рибарските 

райони“. 
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Инициативата на Националната Рибарска Мрежа за сформиране на 

работната група  беше подкрепена от дирекция „Морско дело и рибарство“ на 

Министерство на земеделието, храните и горите и Изпълнителната агенция 

по рибарство и аквакултури. 

ЦЕЛИ НА ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА (ТРГ):  

• да анализира и обсъди въздействието, което пандемията COVID-19 оказа 

и продължава да оказва върху развитието на сектор „Рибарство и аквакултури“ и 

рибарските райони в страната; 

• да генерира идеи и да идентифицира подходящи мерки и 

механизми за справяне с негативните последици от пандемията, прилагайки 

подхода „отдолу-нагоре“, при който водещата роля имат заинтересованите 

страни и местните общности, представители на стопанския, нестопанския и 

публичния сектор в рибарските райони; 

• да формулира конкретни предложения за съвместни действия, 

подходящи инструменти и инициативи, вкл. законодателни инициативи, за 

подпомагане на сектор „Рибарство и аквакултури“ и по-бързото възстановяване 

на икономическата активност, запазване на заетостта и доходите в рибарските 

райони. 

Сформиране на Тематичната работна група: 

В състава на тематичната работна група участват представители на 

следните групи заинтересовани страни: 

• представители на сектор „Рибарство и аквакултури“ – рибари и 

собственици на риболовни кораби, производители на риба и други водни 

организми, преработвателни предприятия на продуктите от риболов и 

аквакултури; 

• икономически оператори от други сектори на икономиката, 

развиващи дейност на територията на рибарски райони в страната; 

• местни инициативни рибарски групи  - представители на екипите на 

МИРГ, членове на общото събрание и управителните съвети на МИРГ, други 

представители на местните общности в обхвата на рибарските територии; 
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• представители на нестопанския сектор – браншови организации, 

представители на гражданското общество, имащи интерес и/или развиващи 

дейности в подкрепа на сектор рибарство и аквакултури и/или развитието на 

рибарските райони в страната; 

• представители на образователни и научни организации, работещи в 

сферата на рибарството и аквакултурите и развитието на рибарските райони; 

• представители на централната и местната администрация (МЗХГ, 

ИАРА, ДФ „Земеделие“-РА, БАБХ, общини и други) 

• екип на Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа. 

Сформирането на тематични работни групи е залегнало в Концепцията за 

управление на Националната Рибарска Мрежа, като част от дейностите по 

въвличане и осъществяване на взаимодействие между заинтересованите страни.  

Участието и работата в Тематичните работни групи на Националната 

Рибарска Мрежа е на доброволен принцип, като по време на тяхното действие се 

предвиждат присъствени и онлайн заседания, организирани от Националната 

Рибарска Мрежа, за обсъждане на проблеми и предизвикателства пред 

развитието на сектор „Рибарство и аквакултури“ и рибарските райони в 

страната и формулиране на предложения за съвместни инициативи и 

инструменти за справяне с тях.  

С оглед постигане на широка 

обществена дискусия по 

предложената тема на работната 

група, Звеното за управление 

на Националната Рибарска 

Мрежа изпрати покани към 

всички заинтересовани страни да 

излъчат представители, които да 

бъдат включени в състава на 

Тематичната работна група и да 

вземат активно участие в 

предстоящите заседания. 
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Първото заседание на Тематична работна група 

„Инструменти за преодоляване на последиците от COVID-19 в 

рибарските райони“ се проведе на 18-ти септември в град София 

 

На 18 септември т. г. в парк хотел „Москва“, гр. София, се проведе първото 

заседание на Тематична работна група „Инструменти за преодоляване на 

последиците от COVID-19 в рибарските райони“, създадена по инициатива на 

Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа и подкрепена 

отдирекция „Морско дело и рибарство“, Министерство на земеделието, 

храните и горите (МЗХГ), ДФ „Земеделие“ – РА и Изпълнителната агенция по 

рибарство и аквакултури (ИАРА). 

 

 

 

 

 

 

 

 

В първото заседание на Тематичната работна група взеха участие над 40 

представители на заинтересованите страни - производители и преработватели, 

рибари и собственици на риболовни кораби, нестопански организации, вкл. 

организации на дребномащабни рибари, представители на държавната и 

местната власт – г-н Стоян Котов, директор на дирекция „Морско дело и 

рибарство“, МЗХГ и експерти от Управляващия орган на Програмата за морско 

дело и рибарство 2014 – 2020 г.,  експерти от ДФ "Земеделие" - РА, изпълнителният 

директор на ИАРА доц. Д-р Галин Николов,  общини, Местни инициативни 

рибарски групи (МИРГ), представители на социалните партньори и др. 
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Тематичните дискусии в първия панел от заседанието бяха насочени 

към оценка на въздействието на COVID-19 върху сектор „Рибарство“ и 

развитието на рибарските райони. Сред основните 

проблеми, идентифицирани от участниците, бяха намаляване обема 

на продажбите и търсенето за износ на риба и рибни продукти, спад 

в цените, неритмични продажби и несигурност при реализацията на 

продукцията, съкращаване на работни места, проблеми с изплащането 

на работните заплати. 

Доц. д-р Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал в 

България обърна специално внимание на влиянието на психологическите 

фактори, които също следва да бъдат отчетени при оценката на въздействието на 

пандемията върху всички сектори на икономиката, тъй като те оказват и ще 

продължат да оказват негативно влияние върху потребителското поведение. 

Той даде пример с резултатите от проучване на Eurofound, Европейската 

фондация за подобряване условията на живот и труд, според което българските 

граждани се страхуват за работата и доходите си повече от останалите европейци. 

Това означава, че несигурността и очакванията на българските потребители за 

развитието на пандемията, неизменно ще окажат влияние върху търсенето на 

основни храни, вкл. риба и рибни продукти. 

На форума бяха представени още добри международни и национални 

практики за смекчаване на негативното въздействие от пандемията, проучени 

и идентифицирани от Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа. 

В следващия панел от дискусиите бяха генерирани идеи и обсъдени 

предложения, насочени към подкрепа на сектор „Рибарство“ за справяне с 

негативните последици от пандемията.  

Сред предложенията, предмет на дискусиите, бяха мерки за увеличаване 

консумацията на риба и рибни продукти в страната, вкл. провеждане 

намаркетингови кампании и инициативи в подкрепа на българските 

производители и преработватели, организиране и провеждане на рибни борси 

и фестивали, създаване на пунктове за първа продажба на риба и рибни 

продуктикато механизъм за насърчаване късите вериги на доставка и директните 

продажби,създаване на организации на производители, провеждане на 

обучения за повишаване на квалификацията на работната сила в сектора и др. 

Представителите на Министерство на земеделието, храните и горите, 

информираха участниците за предстоящото стартиране на пилотен проект на 
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Управляващия орган на ПМДР 2014-2020, предвиждащ провеждане на 

промоционални кампании, насочени към повишаване осведомеността на 

обществото и насърчаване консумацията на български продукти от риболов и 

аквакултури. Пилотният проект включва организиране и провеждане на 

Национален рибен фестивал и търговски рибен фестивал с работни среща по 

места, в които ще могат да вземат участие заявилите интерес рибари, производители 

и преработватели на аквакултури от цялата страна. 

Участници в дискусията 

споделиха и очакванията си 

за по-бързо приключване 

процеса на разглеждане и 

оценка на подадените 

проектни предложения, 

както и бързо изплащане на 

помощта на бенефициентите 

по трите извънредни COVID-

19 мерки от ПМДР 2014-2020. 

 

Експерти от дирекция „Морско дело и рибарство“ в Министерство на 

земеделието, храните и горите разясниха, че се извършва ускорено разглеждане 

и оценка на проектите по трите извънредни COVID-19 мерки от Програмата, 

като процесът се очаква да приключи до седмица. Беше обърнато внимание 

също, че изплащането на помощта на бенефициентите по COVID-19 мерките се 

извършва от ДФ „Земеделие“ по опростени правила в най-кратки срокове след 

подаване на искането за плащане. 

 По време на заседанието на Тематичната работна група бяха представени 

и други финансови инструменти за подкрепа на сектор „Рибарство“. Г-н Стоян 

Котов,директор на дирекция „Морско дело и рибарство“ в МЗХГ разясни, 

че предстои стартиране на финансовите инструменти по ПМДР 2014-2020. 
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Финансови експерти, присъстващи на 

заседанието, представиха 

и гаранционната програма на 

Българска банка за развитие, въведена 

като антикризисна мярка заподкрепа на 

ликвидността на микро-, малки и 

средни предприятия (МСП) от всички 

сектори на икономиката, пострадали от 

извънредната ситуация и епидемията от 

СOVID-19.  

Кредитите, отпускани от търговските банки, участващи в програмата, са с 

максимален размер до 300 000 лв. за покриване на текущи разходи,  изискване за 

обезпечение в размер 20 % от сумата на кредита, максимален срок за изплащане – 

5 години и гратисен период до 3 години. Изискването към кандидатите е да имат 

спад на оборота след първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 

г., неполучени вземания от клиенти, неразплатени суми към доставчици след 1 

март т.г. или отменени договори за износ. Крайният срок за кандидатстване по 

мярката е 31.12.2020 г., като подпомагането по гаранционната програма е 

насочено към МСП, които не са получили подкрепа по линия на други програми 

за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за справяне с негативните 

последици от пандемията, финансирани от ЕС или държавния бюджет. 

 В рамките на първото заседание на Тематичната работна група беше 

обсъдено и предложение за данъчни стимули, вкл. намаляване на ДДС в сектор 

„Рибарство“като мярка в подкрепа на рибарите, производителите и 

преработвателите, за справяне с негативното въздействие на пандемията, 

и стимул за потребителите, да консумират полезни храни. Предложението 

беше мотивирано от участници в дискусията, представители на производителите 

и преработвателите на риба и рибни продукти: бяха представени сравнителни 

данни за размера на ДДС върху риба и рибни продукти в други държави-

членки на ЕС, като беше подчертано, че в преобладаващата част от държавите-

членки на ЕС размерът на ДДС върху риба и рибни продукти е между 5 % и 10 

%. Други аргументи в подкрепа на предложението, изложени от участници в 

дискусиите, бяхаочакваните положителни ефекти, които мярката може да 

окаже заизсветляването на сектора и ограничаване на нелоялните търговски 

практики, както и увеличаването на приходите в бюджета чрез стимулиране 

http://www.nrmbg.com/
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консумацията на риба и рибни продукти и постигане на по-голяма събираемост 

на дължимия ДДС. Беше даден пример с Румъния, в която размерът на ДДС 

върху риба и рибнипродукти се понижава поетапно от 24 % до 9 % през 2016 г., 

като обратно на негативните прогнози, мярката не намалява приходите в 

държания бюджет, а напротив – приходите се повишават, като резултат от ръста 

в потреблението. 

Набелязахасе мерки и съвместните действия на Местните инициативни 

рибарски групи и Националната рибарска мрежа в подкрепа на рибарските 

райони за преодоляване на последиците от COVID-19.  

 
НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА СТАРТИРА 

КАМПАНИЯ "АЗ ПОДКРЕПЯМ МЕСТНИТЕ РИБАРИ" 

 
Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа 

стартира кампания „Аз подкрепям местните рибари“, като част от 

инициативите в подкрепа на сектор „Рибарство“ и рибарските райони в България 

за справяне с негативните последици от пандемията COVID-19. 

Кампанията има за цел да насърчи консумацията на българска риба и 

рибни продукти, да информира обществеността за контакти на местни 

рибари, производители и преработватели, както и  да популяризира 

търговски обекти, в които се предлага качествена българска риба и рибни 

продукти. 

За целите на 

кампанията Звеното за 

управление на 

Националната Рибарска 

Мрежа разработи два 

вида постери със слогана 

на кампанията „Аз 

подкрепям местните 

рибари“. 
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Първата визия на постера е предназначенa за разпространение 

на популярни обществени места в рибарските райони на територията на 

цялата страна. Постерите от първия вид имат специално място, в което могат да 

бъдат вписани контакти на местни рибари, производители и преработватели, 

които предлагат директна продажба на риба и рибни продукти.  

 

Втората визия на постера е предназначена за разпространение в 

търговски обекти, вкл. магазини, ресторанти, хотели и др., в които се предлага 

българска риба и рибни продукти. 

 
Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа приканва 

всички, които подкрепят кампанията – представители на Местни инициативни 

рибарски групи, общини, нестопански организации, търговски обекти и 

други заинтересовани страни да се включат в кампанията, като заявят и 

разпространят постери от кампанията в населените места и обектите, в които 

осъществяват дейност. 

Всички, които имат интерес да се включат в кампанията, могат да заявят 

промоционални материали на e-mail: office@nrmbg.com и тел. 0876 74 27 70, като 

посочат необходимия им брой постери от всеки вид, адрес за доставка и данни за 

контакт на лицето, което ще приеме доставката. Отпечатаните постери са във 

формат А3. Всички, които предпочитат друг формат на печат, могат да свалят 

готовите визии на постеритe на следния адрес:  https://nrmbg.com/posteri-

kampania-na-nacionalnata-ribarska-mreja-az-podkrepiam-mestnite-ribari  

 

МИРГ „Несебър-Месемврия“, заедно с хотели и ресторанти от 

община Несебър, са първите, които се включиха в кампанията на 

Националната Рибарска Мрежа "Аз подкрепям местните рибари" 

 

Експертите от екипа на МИРГ „Несебър-Месемврия“ разпространяват 

активно постерите от кампанията на  "Аз подкрепям местните рибари" на 

територията на Местната инициативна рибарска група, с цел популяризиране   

дейността на местните рибари, производители и преработватели от община 

Несебър, предлагащи качествена българска риба и рибни продукти. 

 

http://www.nrmbg.com/
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С подкрепата на екипа на МИРГ „Несебър-Месемврия“ постерите от 

кампанията вече са поставени на популярни обществени места на територията на 

община Несебър, вкл. обществени сгради, хотели и рибни ресторанти, в които се 

предлага качествена риба и рибни продукти от местни рибари, производители и 

преработватели.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарение на ефективното сътрудничество между Звеното за 

управление на Националната Рибарска Мрежа и екипа на МИРГ „Несебър-

Месемврия“ в кампанията вече се включиха едни от най-добрите рибни 

ресторанти на територията на местната инициативна рибарска група - рибен 

ресторант IVANOFF в Несебър, верига рибни  ресторанти - LEVANT в 

Равда и LEVANT BEACH в Свети Влас. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nrmbg.com/
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В кампанията „Аз подкрепям 

местните рибари“ се включиха още 

хотели  Paraiso Beach и  Teopolis  в 

град Обзор. В ресторанта към 

хотелския комплекс се 

предлагат висококачествени рибни 

ястия, приготвени от прясна риба 

от местни рибари. Богатият набор 

от рибни специалитети се отличава 

с изключителни вкусови качества, 

строго контролирани лично от главния готвач и поднесени с автентична 

декорация. Ресторантът на хотел Парайзо Бийч и Теополис с просторната си зала 

и невероятна тераса е изключително подходящо място за провеждане на 

коктейли, фирмени и лични мероприятия. 

 

Одобрено беше изменение в ПМДР 2014-2020, с което се 

осигурява финансов ресурс за най-атрактивните мерки по 

програмата и се въвежда прилагането на финансови инструменти 

 

Одобрено е изменение в ПМДР 2014-2020, с което се прехвърлят малко 

над 4.7 млн. евро към най-атрактивните мерки по програмата и се въвежда 

използването на финансови инструмент в размер на над 2 млн. евро. 

 

Правителството одобри изменение в Програмата за морско дело и 

рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 г. Промяната предвижда прехвърляне на средства 

към мерки, към които има засилен интерес от страна на бенефициенти. Малко 

над 4.7 млн. евро от общия бюджет на програмата ще бъдат прехвърлени по мярка 

1.8. „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити 

лодкостоянки”, мярка 2.3. „Насърчаване на нови производители на аквакултури, 

развиващи устойчиви аквакултури” и мярка 5.4. „Производствени инвестиции в 

аквакултурата” от ПМДР. 

 

С изменението на Програмата се въвежда и използването на финансов 

инструмент в размер от малко над 2 млн. евро за някои мерки от ПМДР. 

 

http://www.nrmbg.com/
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Това са мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултура”, мярка 2.3. 

„Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви 

аквакултури”, мярка 5.4. „Преработване на продуктите от риболов и 

аквакултури” и мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР” за проекти по 

стратегиите на Местните инициативни рибарски групи. 

 

Сред очакваните резултати от прилагането на финансовите инструменти 

са повишаване на достъпа на бенефициентите до средствата по ПМДР и 

постигане на стратегическите цели на Програмата. 

 

Източник на информация: БТА 

 

 
МИРГ НЕСЕБЪР - МЕСЕМВРИЯ ОРГАНИЗИРА 

ЧЕРНОМОРСКИ ФЕСТИВАЛ - ОБЗОР 2020 
 
НА 05.09.2020 Г. МИРГ НЕСЕБЪР - МЕСЕМВРИЯ ОРГАНИЗИРА 

ЧЕРНОМОРСКИ ФЕСТИВАЛ - ОБЗОР 2020 

По време на фестивала посетителите имаха възможност да се запознаят 

отблизо с видовете черноморската риба и да научат повече за живота на рибарите, 

за възможностите за финансиране вашите проекти в сектор рибарство и 

аквакултури, за развитието на рибарската територия с проекти в областта на 

културата, спорта, иновациите.  

Специален гост на събитието е Иван Звездев, който показа на гостите как се 

готви вкусна рибена чорба и ще сподели вкусни рецепти с черноморска риба.  
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Управляващият орган на ПМДР обяви процедура за 
обсъждане по Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в 
аквакултурите“, Сектор „Малки проекти” 

 
През м. септември Управляващият орган на Програмата за морско дело и 

рибарство 2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия 

за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура 

чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.015 „Продуктивни инвестиции в 

аквакултурите“, Сектор „Малки проекти”, мярка 2.2  „Продуктивни инвестиции 

в аквакултурите“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предвиденият бюджет по процедура чрез подбор на проекти 

BG14MFOP001-1.016 „Диверсификация и нови форми на доход“, е  500 000 

лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 375 000 лв. са от Европейския фонд 

за морско дело и рибарство и 125 000 лв. национално съфинансиране. 

Кандидатите имаха възможност да задават своите въпроси до 17:00 ч. на 

27.09.2020 г. на следната 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. 

http://www.nrmbg.com/
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Обществено обсъждане на Индикативната годишна работна 

програма за 2021 г. на Програмата за морско дело и рибарство 2014-

2020 

Управляващият орган на Програмата за  МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане Индикативна годишна работна 

програма за 2021 г. 

За заинтересуваните, Програмата 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". 

Писмени възражения, предложения и коментари могат да се изпращат 

до 17:00 ч. на 20.10.2020 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg. 

  Четири процедури за безвъзмездна финансова помощ 

стартираха от Управляващия орган на ПМДР 2014-2020 и Местните 

инициативни рибарски групи 

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 Стратегията за ВОМР на МИРГ „Бургас – Камено“. 

Процедуриа BG14MFOP001-4.062, мярка 1.8  “Рибарски пристанища, кейове за 

разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” има за цел да подкрепи 

инвестиции, насочени към подобряване на безопасността и условията на труд на 

рибарите. Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 782 332  лв. 

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 29 337, 45 

лв., а максималният – 391 166 лв. 

 Втората процедура е по мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ 

по ПМДР - мярка  2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от Стратегия 

за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна рибарска 

група (МИРГ) „Бургас – Камено“. Чрез нея бенефициентите ще имат 

възможността за: увеличаване на асортимента на производството; модернизиране 

http://www.nrmbg.com/
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и разширяване на съществуващите стопанства; подобряване на производствените 

характеристики на водоемите; подобряване на условията на труд и безопасност 

на работещите в сектора; развитие на устойчиви аквакултури (в икономически, 

социален и екологичен план); въвеждане на възобновяеми енергийни източници 

и ефективно използване на ресурсите, в това число намаляване на потреблението 

на вода чрез стимулиране на производството в рециркулационни системи и т. н. 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 293 374,50 лв. 

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 9 779,15 

лв., а максималният – 97 791,50 лв. 

Третата процедура е по мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ 

по ПМДР – мярка на 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” 

от Стратегията за ВОМР. Реализацията на дейностите по проектите ще даде 

възможност за въвеждане на ресурсно ефективни технологии и други инвестиции 

за опазване на околната среда в преработвателната промишленост, насърчаване 

на инвестициите в енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 

източници, повишаване на конкурентоспособността чрез развитие на нови или 

подобрени продукти, процеси или управленски и организационни системи, 

гарантиране жизнеспособността на аквакултурите чрез насърчаване на 

преработването и производството им, подобряване на условията на труд и 

безопасност в преработвателните предприятия, модернизиране на 

предприятията с оглед намаляване на отрицателното въздействие върху околната 

среда. Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 293 374,5   лв., като 

минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 19 

558,30 лв., максималният – 97 791,50  лв.  

Управляващият орган на 

Програмата за морско дело и рибарство 

2014 – 2020 г и МИРГ „Несебър-

Месемврия“ също обявиха процедура чрез 

подбор на проекти: BG14MFOP001-4.067 

„Инвестиции в преработка и маркетинг  в 

сектора на рибарството и аквакултурите“, 

мярка 1.1. „Инвестиции в преработка и 

маркетинг  в сектора на рибарството и 

аквакултурите“ от Стратегия за ВОМР. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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Процедурата ще подкрепя най-основно следните дейности: инвестиции за 

закупуване на машини/оборудване за разширяване, модернизация и оборудване 

на производствени и преработвателни предприятия; инвестиции за производство 

и маркетинг на нови продукти и за прилагане на нови технологии (иновации) в 

производството на рибни продукти и аквакултури, както и други продукти, 

свързани с внедряване на иновации в риболова и свързаните с него производства 

– напр. малки инсталации за аквапоника; инвестиции за развитие на нови 

информационни технологии, свързани с производството на продукти с добавена 

стойност от риболов и аквакултури; сертифициране на качеството, включително 

изготвяне на етикети и сертифициране на продукти от риболов и аквакултура и 

др. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 450 

000 лева., като минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова 

помощ е 5 000 лева, а максималният –  391 166 лева. 

Подаването на проектните предложения се извършва изцяло по електронен 

път чрез Информационната система за управление и наблюдение на 

Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) 

единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез 

модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: 

https://eumis2020.government.bg/ 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат 

разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди 

крайния срок за подаване на проектни предложения. 

УО на ПМДР 2014-2020 и МИРГ „Варна, район Аспарухово-

Белослав-Аксаково“ обявиха обществено обсъждане на документи 

чрез подбор на проекти 

През м. септември Управляващият орган на Програмата за морско дело и 

рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия 

за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура 

чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.055 „Диверсификация и нови форми 

на доход“, мярка 1.2.1. „Диверсификация и нови форми на доход“ от Стратегията 

за ВОМР на Местна инициативна рибарска група „Варна, район Аспарухово-

Белослав-Аксаково“. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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Предвиденият бюджет по процедурата е 100 000 лв. безвъзмездна 

финансова помощ, от които 85 000 лв. са от Европейския фонд за морско дело и 

рибарство и 15 000 лв. национално съфинансиране. 

Заинтересованите лица имаха възможността да правят своите предложения 

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. 

Девет са Индикативните годишни работни програми за 2021 г. 

на МИРГ, публикувани за обществено обсъждане 

Девет Индикативни годишни програми за 2021 г. пуликуваха  за 

обществено обсъждане Местните инициативни рибарски групи. Сред тях са: 

МИРГ „ВАРНА, РАЙОН АСПАРУХОВО-БЕЛОСЛАВ-АКСАКОВО“, 

МИРГ „ПОМОРИЕ“, МИРГ „САМОКОВ“, МИРГ „ШАБЛА-КАВАРНА-

БАЛЧИК“, МИРГ „ПАЗАРДЖИК“, МИРГ „Бургас-Камено“, МИРГ „БЯЛА – 

ДОЛНИ ЧИФЛИК – АВРЕН“, МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, 

МИРГ „БАТАК-ДЕВИН-ДОСПАТ“. 

 

За заинтересуваните, тя може да бъде намерена на  Единния 

информационен портал на ел. адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr, 

Писмени възражения, предложения и коментари могат да се изпращат в 

зависимост от срока, посочен от всеки МИРГ на следната електронна 

поща pmdr@mzh.government.bg. или на пощата на съответния МИРГ. 

 

УО на ПМДР публикува списъци на проектите, които не се 

допускат до техническа и финансова оценка 

 

През месец септември 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: 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
mailto:pmdr@mzh.government.bg.
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 Процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.022 „МИРГ-

ШКБ-1.2.2 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД, И 

СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА”; 

 процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-1.015 „ЗДРАВЕ И 

БЕЗОПАСНОСТ“, МЯРКА 1.2 „ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ“ от 

Стратегията за ВОМР на МИРГ „Шабла, Каварна, Балчик“; 

 Процедура за подбор на проекти №BG14MFOP001-

4.042  “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на 

МИРГ Бургас - Камено“ Mярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в 

аквакултурите“; 

 Процедура за подбор на проекти №BG14MFOP001-2.014-S2 

„Подкрепа за производители на риба и други водни организми за 

преодоляване на икономическите последствия от пандемията 

COVID-19“; 

 процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-1.017 „Подкрепа 

за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на 

икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради 

временно преустановяване на риболовната деййност“; 

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. 

 

Публикувани са въпроси и отговори по процедура „Подкрепа 

за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски 

стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“  

Ръководителят на Управляващия орган на Програмата за морско дело и 

рибарство 2014 – 2020 г. публикува въпроси и отговори по процедура за подор на 

проекти BG14MFOP001-4.064 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с 

малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“ 

http://www.nrmbg.com/
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по мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките 

рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности” от 

Стратегия за водено от общностите местно развитие 2014-2020 г. на МИРГ Високи 

Западни Родопи: Батак - Девин – Доспат, финансирана по Програмата за морско 

дело и рибарство 2014 - 2020 г. (ПМДР). 

Заинтересованите лица могат да се запознаят с тях на Единния 

информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове 

на следната ел. страница: 

https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/5599  
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