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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО 

ДЕЛО И РИБАРСТВО 

И Н Д И К А Т И В Н А  Г О Д И Ш Н А  Р А Б О Т Н А  П Р О Г Р А М А1  
за 2022 г. 

на Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено 

№ 

по 

ред 

Наимено-

вание на  

процедурата  

Цели на 

предоставяната БФП2 

по  процедурата 

Начин на 

провеждане на 

процедурата 

съгласно чл. 2 

от ПМС 162 от 

2016 г. 

Извърш

ване на 

предвар

ителен 

подбор 

на 

концепц

ии за 

проектн

и 

предлож

ения3 

Общ размер на 

БФП  по 

процедурата (в 

лева) 

Допустими 

кандидати 

Примерни допустими 

дейности 

Категории 

допустими 

разходи 

Максимал

ен  

% на съ-

финансира

не 

Дата на 

обявяване 

на 

процедура

та4 

Краен срок 

за подаване 

на проектни 

предложения
5 

Представлява ли 

процедурата/част 

от нея6: 

Размер на БФП за проект 

(в лева)7 

държавн

а помощ8 

минимал

на  

помощ9 

минимален максимален 

Приоритет 1: Повишаване конкурентоспособността на предприятията в сектор „Рибарство и аквакултури“ и разкриване на нови работни места 

1 Мярка 

508-1 

Развитие 

и 

популяри

зиране 

идентичн

остта на 

територи

ята на 

МИРГ 

Развитие и 

популяризиране 

на 

териториалната 

уникалност, чрез 

използването на 

природните 

ресурси, 

културното 

наследство, 

Процедура 

на подбор 

на проекти

  

Не  * Размерът на 

БФП по 

процедурата 

ще бъде 

определен 

допълнително, 

след като се 

приспаднат 

договориранит

е средства от 

предходни 

Община 

Бургас и 

Община 

Камено; 

Юридическ

и лица с 

нестопанска 

цел, 

регистриран

и по Закона 

за 

1. Дейности за 

развитие и 

популяризиране на 

териториалната 

уникалност, чрез 

използването на 

природните 

ресурси, 

културното 

наследство, 

Инвестиц

ионни 

разходи, 

разходи 

за услуги 

100% 1-во и 

2-ро 

тримес

ечие 

До 90 дни 

от датата 

на 

обявяван

е на 

процедур

ата 

не не 9 779 391 166 

 
1 Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление №162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.  
2 Безвъзмездна финансова помощ. 
3 Отбелязва се „да“ или „не“. 
4 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и датата на публикуване на обявата за предварителен подбор. 
5 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите. 
6 Отбелязва се „да“, „не“ или „предстои да бъде уточнено“. 
7 Ако е приложимо. 
8 По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
9 По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis 

(ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.). 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО 

ДЕЛО И РИБАРСТВО 

 

 

обичаи, традиции 

и фолклор с цел 

повишаване 

привлекателностт

а на района като 

туристическа 

дестинация за 

различни видове 

алтернативен 

туризъм – 

екологичен, 

селски, културен, 

фолклорен, 

фестивален и др. 

приеми и 

налични 

средства от 

други мерки 

юридически

те лица с 

нестопанска 

цел; 

Читалища, 

регистриран

и и вписани 

по Закона за 

народните 

читалища; 

 

обичаи, традиции 

и фолклор в т.ч. и: 

1.1 Дейности 

свързани със 

събития за 

популяризиране на 

местната 

идентичност 

(природна, 

културна, 

историческа, 

туристическа и 

др.) 

2. Дейности за 

повишаване 

привлекателността 

на района като 

туристическа 

дестинация за 

различни видове 

алтернативен 

туризъм – 

екологичен, 

селски, културен, 

фолклорен, 

фестивален и др. 

2.1 Дейности по 

съхраняване, 

възстановяване и 

обновяване на 

природното и 

културно 

наследство на 

територията; 

2.2 Дейности по 

подобряване и/или 

изграждане на 

туристическа 

инфраструктура на 

места с висока 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО 

ДЕЛО И РИБАРСТВО 

 

 

природна и/или 

културна стойност; 

3. Дейности за 

съхраняването и 

развитие на 

местното природно 

и културно 

наследство, 

околната среда, 

местната 

идентичност в т.ч. 

и: 

3.1 Дейности 

свързани с 

проучвания и 

разработване на 

планове за 

опазване на 

природно и/или 

културно 

наследство; 

 

2  

Мярка 

5.4. 

Преработ

ване на 

продукти

те от 

риболов 

и 

аквакулт

ури 

 

Изграждане на 

нови и 

модернизация на 

съществуващи 

предприятия в 

сектор 

„Рибарство и 

аквакултури“ 

Процедура 

на подбор 

на проекти 

Не * Размерът на 

БФП по 

процедурата 

ще бъде 

определен 

допълнително, 

след като се 

приспаднат 

договориранит

е средства от 

предходни 

приеми и 

налични 

средства от 

други мерки 

Еднолични 

търговци 

(ЕТ) или 

юридически 

лица, 

регистриран

и по 

Търговския 

закон или 

Закона за 

кооперации

те, които: 

 да са 

регистриран

и по реда на 

чл. 12 от 

Закона за 

ЕФМДР може да 

подпомага 

инвестиции в 

преработването на 

продукти от 

риболов и 

аквакултури, 

когато тези 

инвестиции: 

1.допринасят за 

реализирането на 

икономии на 

енергия или 

намаляване на 

въздействието 

върху околната 

среда, 

включително 

Инвестиц

ионни 

разходи, 

разходи 

за услуги. 

До 

50% 

1-во и 

2-ро 

тримес

ечие 

До 90 дни 

от датата 

на 

обявяван

е на 

процедур

ата 

не не 19 558 97 791 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО 

ДЕЛО И РИБАРСТВО 

 

 

храните и 

да са 

вписани в 

регистъра 

на БАБХ, в 

сектор 

„Рибни 

продукти“ – 

само за 

съществува

щи 

предприяти

я; 

 да са 

регистриран

и като 

производит

ели на риба 

и други 

водни 

организми 

по реда на 

чл. 25 от 

ЗРА в 

случаите, 

когато 

обекти на 

подпомаган

е са 

съществува

щи или 

нови 

предприяти

я, които 

преработват 

собствена 

аквакултура

; 

 да имат 

издадено 

третирането на 

отпадъци; 

2.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; 

3.са свързани с 

преработването на 

продукти на 

биологичните 

аквакултури 

съгласно членове 6 

и 7 от Регламент 

(ЕО) № 834/2007; 

4.водят до нови 

или подобрени 

продукти, нови 

или подобрени 

процеси или нови 

или подобрени 

управленски и 

организационни 

системи. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО 

ДЕЛО И РИБАРСТВО 

 

 

Разрешител

но за 

стопански 

риболов и 

Удостовере

ние за 

придобиван

е на право 

за 

усвояване 

на ресурс от 

риба и 

други водни 

организми, 

когато 

обекти на 

подпомаган

е са 

съществува

щи или 

нови 

предприяти

я, които 

преработват 

собствен 

улов; 

 да са 

регистриран

и по реда на 

чл. 137 от 

Закона за 

ветеринарно

медицинска

та дейност 

(ЗВД) в 

случаите, 

когато 

обекти 

на 

подпомаган
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО 

ДЕЛО И РИБАРСТВО 

 

 

е са 

съществува

щи или 

нови 

предприяти

я, които 

преработват 

собствена 

аквакултура

. 

3 Мярка 

2.2. 

Продукти

вни 

инвестиц

ии в 

аквакулту

рите 

Подобряване на 

конкурентноспос

обността и 

жизнеспособност

та на 

предприятията в 

сектора на 

Аквакултурата 

Процедура 

на подбор 

на проекти 

Не  * Размерът на 

БФП по 

процедурата 

ще бъде 

определен 

допълнително, 

след като се 

приспаднат 

договориранит

е средства от 

предходни 

приеми и 

налични 

средства от 

други мерки 

еднолични 

търговци 

(ЕТ) или 

юридически 

лица, 

регистриран

и по 

Търговския 

закон или 

Закона за 

кооперации

те, както 

следва: 

1. да са 

регистриран

и като 

производит

ели на риба 

и други 

водни 

организми 

по реда на 

чл.25 ЗРА; 

2. да са 

регистриран

и по реда на 

чл. 137 от 

Закона за 

ветеринарно

медицинска

1.1. продуктивните 

инвестиции в 

аквакултурите, 

включително 

производство на 

зарибителен 

материал; 

1.2. 

диверсификацията 

на продукцията на 

аквакултурите и 

отглежданите 

видове; 

1.3. модернизация 

на аквакултурните 

стопанства, 

включително 

подобряването на 

условията на труд 

и безопасност за 

работещите в 

сектора; 

1.4. подобряването 

и модернизацията, 

свързани със 

здравето на 

животните 

и хуманното 

отношение към 

Инвестиц

ионни 

разходи, 

разходи 

за услуги. 

До 

50% 

1-во и 

2-ро 

тримес

ечие 

До 90 дни 

от датата 

на 

обявяван

е на 

процедур

ата. 

не не 9 779 

 

97 791 

 



    

 

7 
Този документ е създаден в рамките на Договор № МДР-ИП-01-86/20.07.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект №BG14MFOP001-4.002-0009 

„Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“ по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО 

ДЕЛО И РИБАРСТВО 

 

 

та дейност 

(ЗВД); 

3. да 

отговарят 

на 

изискваният

а за микро, 

малко или 

средно 

предприяти

е 

съгласно 

Закона за 

малките и 

средни 

предприяти

я; 

тях, включително 

закупуване на 

оборудване за 

предпазване на 

стопанствата от 

диви хищници; 

1.5. инвестиции, 

намаляващи 

отрицателното 

въздействие или 

повишаващи 

положителното 

въздействие върху 

околната среда, 

както 

и подобряването 

на ефективното 

използване на 

ресурсите; 

1.6. инвестиции в 

повишаване на 

качеството или 

добавената 

стойност на 

продуктите от 

аквакултури; 

1.7. инвестиции, 

водещи до 

значително 

намаляване на 

въздействието на 

предприятията за 

аквакултури върху 

потреблението и 

качеството на 

водата, по-

специално чрез 

намаляване на 

използваното 

количество 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО 

ДЕЛО И РИБАРСТВО 

 

 

вода или 

химикали, 

антибиотици и 

други лекарствени 

продукти или 

чрез повишаване 

на качеството на 

отпадните води, 

включително чрез 

разработване на 

мултитрофични 

системи за 

аквакултури; 

(поликултурно 

отглеждане на 

аквакултури); 

1.8. насърчаването 

на затворени 

системи за 

аквакултури, в 

които 

продуктите от 

аквакултури се 

отглеждат в 

затворени 

рециркулационни 

системи, като по 

този начин се 

свежда до 

минимум 

потреблението на 

вода; 

1.9. инвестиции в 

повишаването на 

енергийната 

ефективност и 

насърчаването на 

преминаването на 

предприятията за 

аквакултури 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО 

ДЕЛО И РИБАРСТВО 

 

 

към възобновяеми 

източници на 

енергия (на ниво 

допустимост 

капацитета на 

инсталацията да не 

е по-голям от 

потреблението, 

което 

е необходимо за 

проекта); 

1.10. 

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. 

4 Мярка 

1.1 

Диверсиф

икация и 

нови 

Диверсифициране

то 

(разнообразяванет

о) на доходите на 

рибарите чрез 

Процедура 

на подбор 

на проекти 

Не * Размерът на 

БФП по 

процедурата 

ще бъде 

определен 

допълнително, 

Рибари, 

включителн

о и тези във 

вътрешни 

водоеми, 

които: 

1. Производство – 

различно от 

рибарството, 

производството и 

преработката на 

риби и 

Инвестиц

ионни 

разходи, 

разходи 

за услуги 

До 

50% 

1-во  и 

2-ро 

тримес

ечие 

До 90 дни 

от датата 

на 

обявяван

е на 

не не 9 779 146 687 
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форми на 

доход 

развиването на 

допълващи 

дейности 

след като се 

приспаднат 

договориранит

е средства от 

предходни 

приеми и 

налични 

средства от 

други мерки 

 да са 

регистриран

и като 

еднолични 

търговци 

(ЕТ) или 

юридически 

лица, 

регистриран

и по 

Търговския 

закон или 

Закона за 

кооперации

те; 

 да са 

регистриран

и като 

рибари за 

„стопански 

риболов” в 

регистъра 

на ИАРА; 

 

представят 

бизнес план 

за 

развитието 

на новите 

си 

дейности; 

 

притежават 

подходящи 

професиона

лни умения, 

които могат 

да 

бъдат 

придобити 

аквакултури, но 

свързано с 

риболовната 

дейност на рибаря. 

2. Развитие на 

услуги 

3. Развитие на 

туризъм – развитие 

и разнообразяване 

на туристическите 

услуги, 

включително 

инвестиции на 

борда на корабите, 

риболовен 

туризъм, 

ресторанти, 

екологични 

услуги, свързани с 

рибарството; 

4. Образователни 

дейности в 

областта на 

рибарството. 

процедур

ата 
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чрез 

операции, 

финансиран

и съгласно 

член 29, 

параграф 1, 

буква а) от 

Регламент 

508/2014, 

както 

следва: 

професиона

лното 

обучение, 

ученето 

през целия 

живот, 

съвместните 

проекти, 

разпростран

ението на 

знания в 

икономичес

ката, 

техническат

а, 

регулаторна

та и 

научната 

област и на 

иновативни 

практики, 

както и 

придобиван

ето на нови 

професиона

лни умения, 

хигиената, 

здравето, 

безопасност
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та, 

иновациите 

и 

предприема

чеството; 

 


