
ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО 

И РИБАРСТВО 2014-2020

ПРОЕКТИ, СВЪРЗАНИ С 

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА  
ЗЕМЕДЕЛИЕТО



Бенефициент: Технически Университет Варна

Наименование на проекта: „Повишаване на знанията за състоянието на 

водната среда във Варненско езеро“

БФП: 375 315,16 лв.

Срок на изпълнение: 21 октомври 2022 г.

Дейности по проекта:

Проектът е насочен към подпомагане мерките за подобряване състоянието на

морската околна среда и увеличаване на възможностите за реализиране на

целите на „синия растеж“ в региона на Варненското езеро. Заложените цели са

свързани със създаването на ресурси, знания и набелязването на система от

добри практики, които биха подпомогнали подобряването на състоянието на

Варненското езеро и услугите които езерото предлага на бизнеса и гражданите

във Варненски регион.

Основната цел на проекта е да се създадат ресурси, да се разработи база от

научни знания и добри практики за подпомагане на дейностите, свързани с

подобряване състоянието на морската околна среда и увеличаване на

възможностите за реализиране на целите на „синия растеж“.

Процедура за подбор на проекти

BG14MFOP001-6.004 „Повишаване на знанията за състоянието 

на морската среда“



Бенефициент: Технически Университет Варна

Наименование на проекта: „Повишаване на знанията за 

състоянието на водната среда във Варненско езеро“

БФП: 375 315,16 лв.

Срок на изпълнение: 21 октомври 2022 г.

Дейности по проекта:

Резултатите от проекта ще бъдат от директна полза за различни
групи ползватели, в т.ч. (i) компетентните органи които регулират и
управляват дейностите във Варненското Езеро, (ii) екозащитни
организации, (iii) асоциации и професионални сдружения на рибари и
други професии, които се ползват от ресурсите на Варненско езеро, (iv)
гражданите на град Варна, град Белослав и други населени места,
които живеят в близост до Варненско езеро.

Процедура за подбор на проекти

BG14MFOP001-6.004 „Повишаване на знанията за състоянието 

на морската среда“



Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Наименование на проекта: „Eкология и поведение на китоподобните

бозайници - индикатор за състоянието на морската среда и предпоставка за

устойчиво развитие“

БФП: 237 265,65 лв.

Срок на изпълнение: 25 март 2022 г.

Дейности по проекта: 

Извършване на проучване на екологията и поведението на китоподобните

бозайници морска свиня, обикновен делфин и афала като индикатор за

цялостното състоянието на морската екосистема чрез прилагане на

съвременни научни методи и техники. Глобалните изменения в климата заедно

със значителния натиск от антропогенната дейност върху морската среда

допринесоха за влошаване условията за живот на морските обитатели и

състоянието на екосистемите. Черно море е екосистема, силно уязвима от

замърсяване, застрояване, свръхулов и други, което дава силно отражение в

крайбрежните и териториални води. Затова, за решаването на възникналите

екологични проблеми, са необходими нови и задълбочени изследвания на

Черноморската екосистема.

Процедура за подбор на проекти

BG14MFOP001-6.003 „Повишаване на знанията за състоянието 

на морската среда“



Бенефициент: Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Наименование на проекта: „Eкология и поведение на китоподобните

бозайници - индикатор за състоянието на морската среда и предпоставка

за устойчиво развитие“

БФП: 237 265,65 лв.

Срок на изпълнение: 25 март 2022 г.

Дейности по проекта: 

Чрез прилагането на съвременни научни методи и техники настоящият

проект цели да събере уникални данни за биологията, екологията и

поведението на китоподобните бозайници и взаимодействията им с

рибарството, оценка на трофичното състояние на средата в моделни

райони, както и наличието на тежки метали и тяхното акумулиране по

хранителната верига. До този момент изследванията на морските

бозайници в България са недостатъчни и това прави трудно опазването и

управлението на тези подвидове и на цялата Черноморска екосистема.

Изпълнението на проекта ще допринесе за натрупване на база данни от

научни знания за постигане на добро състояние на морската среда.

Процедура за подбор на проекти

BG14MFOP001-6.003 „Повишаване на знанията за състоянието 

на морската среда“



Бенефициент: Институт по рибни ресурси – Варна
Наименование на проекта: „Изследвания върху видовете от групата на белите

миди и предложение за нови управленски мерки (WHITECLАM)“

БФП: 612 937,00 лв.

Срок на изпълнение: 25 март 2021 г.

Дейности по проекта: 

Провеждане на научни изследвания върху видовете от групата на белите миди

в три посоки:

➝определяне на приоритетните зони със струпвания пред българския бряг

посредством актуална оценка на запасите, разпределението и биологичните

им характеристики;

➝ обогатяване и допълване на информацията относно дескриптори Д1

(Запазване на биологичното разнообразие) и Д3 (Устойчиви запаси на

видовете, обект на промишлен риболов) към Рамковата Директива за Морска

Стратегия (РДМС, 2008/56/ЕО) в изследваните хабитати;

➝Предложения за въвеждане на регулаторни мерки - намаляване на

риболовното усилие, мерки във връзка с морското пространствено

планиране и морските защитени зони и проучвания върху добри практики за

съхранение и възстановяване на запасите от бели миди в други региони на
Световния океан.

Процедура за подбор на проекти

BG14MFOP001-6.003 „Повишаване на знанията за състоянието 

на морската среда“



Бенефициент: Институт по рибни ресурси – Варна
Наименование на проекта: „Изследвания върху видовете от групата на белите

миди и предложение за нови управленски мерки (WHITECLАM)“

БФП: 612 937,00 лв.

Срок на изпълнение: 25 март 2021 г.

Дейности по проекта: 
В рамките на проекта са извършени:

➝ 1. Актуална оценка на запасите, разпределението и биологичните характеристики на

белите миди и характеристика на някои хабитати, в които те са доминиращи видове;

➝ 2. Подбор на приоритетни зони със струпвания с бели миди чрез анализ на предходни

данни на ИРР - Варна и събрана нова информация.

➝ 3. Извеждане на индикатори относно някои от дескрипторите към Рамковата Директива

за Морска Стратегия (оценка на общ и промишлен запас на бели миди и съпътстващи

видове, екологични индикатори), така че да се попълнят пропуските.

➝ 4. Научни изследвания в морска защитена територия - Калиакра „Натура 2000“, където

хабитатите са представени, за изясняване динамиката на видовете и предложения за

мерки към Плана за управление на територията.

➝ 5. Изработване на предложения за мерки за управление и устойчива експлоатация на

запасите от бели миди - временни забрани за риболов, предложения за забранени зони;

забрани за риболов по време на размножителния период, които са в съответствие с

националния план от мерки за постигане на добро състояние на водите във връзка с

прилагане на РДМС, както и с Регламент (ЕО) № 850/98 на Съвета относно опазването

на рибните ресурси посредством прилагане на технически мерки с цел опазване на

популациите.

Процедура за подбор на проекти

BG14MFOP001-6.003 „Повишаване на знанията за състоянието 

на морската среда“



Програма за 

морско дело, 

рибарство и 

аквакултури

2021-2027 г.



Бюджет на програмата

237 335 488 лв. БФП
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Четири приоритета:

1 Риболов и контрол 75 925 008 лв. БФП

2 Аквакултури и преработка 96 748 877 лв. БФП

3 ВОМР 47 467 098 лв. БФП

4 Морско наблюдение 2 954 376 лв. БФП



Приоритет 1
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Специфични цели:

Спец. 

Цел

Име Бюджет в Евро 

ЕФМДР

SO1 Укрепване на икономически, социално и екологично устойчиви

риболовни дейности 
7 766 500

SO3 Насърчаване на адаптирането на риболовния капацитет към 

възможностите за риболов в случай на окончателно

преустановяване на риболовните дейности и допринасяне за 

постигането на справедлив жизнен стандарт в случай на 

временно преустановяване на риболовните дейности

4 116 500

SO4 Насърчаване на ефективен контрол и правоприлагане в областта

на рибарството, включително борба с ННН риболова, както и на 

надеждни данни за вземането на решения, основани на знанието

12 741 705

SO6 Допринасяне за защитата и възстановяването на водното

биологично разнообразие и на водните екосистеми
2 549 600



Приоритет 1: Насърчаване на устойчивото 

рибарство и на възстановяването и 

опазването на водните биологични ресурси –

76 млн. лв. БФП

Инвестиции в рибарски пристанища и лодкостоянки:
- съоръжения за събиране на морски отпадък
- съхраняване, разтоварване и обработка на улов
- подобряване проследяемостта на уловите
Потенциални бенефициенти – общини, ЮЛ

➝Подобряване на икономическия и социалния статус на
операторите в риболова:

- подобряване на условията на труд и инвестиции в човешкия
капитал

- оборудване и екипировка, осигуряващи безопасни условия на
труд

- добавяне на стойност и качество към уловите
- диверсификация на традиционните риболовни дейности (малки
круизи, транспортни услуги, природно и културно наследство, 
пескатуризъм, утвърждаване на марката „Черноморска кухня“ 
чрез автентични заведения за обществено хранене и магазини за
предлагане на местен улов)

Потенциални бенефициенти – ФЛ иЮЛ собственици на
11



Приоритет 1: Насърчаване на устойчивото 

рибарство и на възстановяването и 

опазването на водните биологични ресурси –

76 млн. лв. БФП

Окончателно преустановяване на риболовни дейности:
- Целта е да се постигне балансиран флот, който да експлоатира
устойчиво наличните ресурси чрез изваждане на риболовни
кораби от небалансираните сегменти на флота.

Потенциални бенефициенти – ФЛ иЮЛ собственици на
риболовен кораб

➝Временно преустановяване на риболовни дейности:
- подкрепа на операторите, които търпят загуби вследствие на
принудително спиране на риболова от консервационни мерки и
непредвидени събития.

Потенциални бенефициенти – ФЛ иЮЛ собственици на
риболовен кораб

➝Контрол и правоприлагане:
- спазване на задължението за разтоварване;
- мониторинг на дребномащабния риболовен флот;
- мониторинг на любителския риболов;
- проследяване на продуктите от риболов.

12



Приоритет 1: Насърчаване на устойчивото 

рибарство и на възстановяването и 

опазването на водните биологични ресурси –

76 млн. лв. БФП

➝Контрол и правоприлагане:
- спазване на задължението за разтоварване;
- мониторинг на дребномащабния риболовен флот;
- мониторинг на любителския риболов;
- проследяване на продуктите от риболов.

➝Събиране и обработване на данни за управление на рибарството и
аквакултурите и за научни цели

- събиране на подробни и качествени данни за изхвърляния и
нежелан улов от стопанския риболов, за случаен прилов на
чувствителни видове и за любителски и дребномащабен риболов

Конкретен бенефициент - ИАРА

13



Приоритет 1: Насърчаване на устойчивото 

рибарство и на възстановяването и 

опазването на водните биологични ресурси –

76 млн. лв. БФП

➝Оборудване, дейности и иновации, целящи опазването на
околната среда и на биоразнообразието:

- селективни риболовни уреди;
- енергийна ефективност на риболова –подмяна на помпени
инсталации, инсталации за отопление, подемни инсталации, ВЕИ

Потенциални бенефициенти – ФЛ иЮЛ собственици на
риболовен кораб, организации на производителите

➝Защита на екологичното състояние на морската среда
- знания за качествата на морската среда;
- контрол върху обилието на инвазивни видове;
- управление, възстановяване, наблюдение и мониторинг на
зоните по „Натура 2000“

Потенциални бенефициенти – ФЛ иЮЛ, организации на
производителите, научни организации

14



Приоритет 2

15

Специфични цели:

Спец. 

Цел

Име Бюджет в Евро 

ЕФМДР

SO1 Насърчаване на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите, 

по-специално чрез укрепване на конкурентоспособността на 

производството на аквакултури, като същевременно се гарантира, 

че дейностите са екологично устойчиви в дългосрочен план

24 357 372

SO2 Насърчаване на предлагането на пазара, качеството и 

добавената стойност на продуктите от риболов и аквакултури, 

както и преработването на тези продукти

10 270 000
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Приоритет 2: насърчаване на устойчивите дейности, 

свързани с аквакултурите, и на преработването и 

предлагането на пазара на продукти от риболов и 

аквакултури, като по този начин се допринася за 

продоволствената сигурност в Съюза – 97 млн. лв. БФП

➝Продуктивни инвестиции и иновации в аквакултурите
- развитие на устойчиви аквакултурни производства;
- повишаване на енергийната ефективност на
предприятията;

- добавяне на стойност към производството на
аквакултури;

- иновации за осигуряване на добри екологични
показатели на аквакултурните дейности;

- диверсификация чрез производство на нови видове
аквакултури;

Потенциални бенефициенти – ФЛ иЮЛ

➝Аквакултури, осигуряващи екологични услуги
- методи за производство на аквакултури, съвместими със
околната среда и обект на специфични изисквания;

- непродуктивни инвестиции в стопанствата, за прилагане
на консервационни действия в защитените зони.

Потенциални бенефициенти – ФЛ иЮЛ
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Приоритет 2: насърчаване на устойчивите дейности, 

свързани с аквакултурите, и на преработването и 

предлагането на пазара на продукти от риболов и 

аквакултури, като по този начин се допринася за 

продоволствената сигурност в Съюза – 97 млн. лв. БФП

➝Преработката на продукти от риболов и аквакултури
- схеми и етикети за качество и произход;
- продукти от преработка с идентифицирани пазарни нужди;
- здравословни и безопасни условия на труд;
Потенциални бенефициенти – ФЛ иЮЛ

➝Предлагане на пазара
- промотиране на български продукти от риболов, 
аквакултури и преработени продукти;

- създаване на организации на производители на продукти от
риболов и аквакултури и междубраншови организации;

Потенциални бенефициенти – организации на
производителите

➝Планове за производство и предлагане на пазара
- планове за производство и предлагане на пазара на
организации на производители и асоциации на организации
на производители;

Потенциални бенефициенти – организации на
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Приоритет 2: насърчаване на устойчивите дейности, 

свързани с аквакултурите, и на преработването и 

предлагането на пазара на продукти от риболов и 

аквакултури, като по този начин се допринася за 

продоволствената сигурност в Съюза – 97 млн. лв. БФП

➝Във връзка с военната агресия на Русия срещу Украйна като
проява на извънредно събитие, причиняващо значително
смущение на пазарите са допустими компенсации, съгласно
решение на Комисията C(2022) 1961 final от 25.03.2022 г.

- компенсация за операторите от сектора на рибарството и
аквакултурите за пропуснати приходи или допълнителни
разходи; 

- компенсация за признати организации на производители
и асоциации на организации на производители, които
съхраняват продуктите от риболов.



Приоритет 3: Осигуряване на устойчива синя 

икономика в крайбрежните, островните и 

вътрешните райони и насърчаване на развитието на 

риболовни и аквакултурни общности – 47 млн. лв. БФП

Ще се подкрепят дейности за:
➝Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа
на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за
Водено от общностите местно развитие

➝Изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно
развитие

➝Текущи разходи и дейности за популяризиране на територията

Ще се подпомагат МИГ по ЕФМДРА по крайбрежието на Черно море, на
река Дунав и във вътрешността на страната.

Планира се финансирането на 15 МИГ по ЕФМДРА. 
19
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Приоритет 4: Подкрепяне на международното управление 

на океаните и осигуряване на безопасни, сигурни, чисти и 

устойчиво управлявани морета и океани – 3 млн. лв. БФП

➝Дейности по морско наблюдение
- Системата за управление на корабния трафик /VTS/;
- Система за наблюдение на актуалната метеорологична
обстановка;

Конкретни бенефициенти – ДППИ и Морска
администрация

➝Подобряване на природозащитното състояние на морски
типове природни местообитания чрез разработване на
планове за управление на риболовните дейности в мрежата
от морски защитени зони

- изготвяне на програма от мерки за намаляване на натиска
от риболовните дейности в защитените зони;

Потенциални бенефициенти – научни организации



ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО 

И РИБАРСТВО 2014-2020

ПРИЕМИ ПО ПРОЦЕДУРИ -

2022 г.

МИНИСТЕРСТВО НА  
ЗЕМЕДЕЛИЕТО



Дата за отваряне на прием: 30.06.2022 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 

28.09.2022 г.

Бюджет 7 960,64 лв, с възможност за наддоговаряне

Допустими кандидати: 

Собственици на риболовни кораби, 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. 

Процедура за подбор на проекти

BG14MFOP001-1.021 „Здраве и безопасност“,

Мярка 1.2 „Здраве и безопасност“



Дата за отваряне на прием: 30.06.2022 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 28.09.2022 г.

Бюджет: 373 657.96 лв.

Допустими кандидати: 

Физически лица, юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по 

Търговския закон

Допустими дейности:

• Инвестиции, които ще позволяват на рибарите да извършват преработване  на 

собствения улов като добавят стойност към продуктите от риболов;

• Инвестиции, които  ще позволяват на рибарите да извършват предлагане на 

пазара и пряка продажба на собствен улов;

• Иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на 

качеството на продуктите от риболов;

• Инвестиции, които водят до предотвратяване, намаляване и/или 

оползотворяване на нежеланият улов;

• Други инвестиции, които водят до увеличаване на добавената стойност на 

продуктите от риболов и/или тяхното качество.

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” 



Дата за отваряне на прием: 31.05.2022 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 01.09.2022 г. 

Бюджет: 1 898 071,47 лв.

Допустими кандидати: 

Юридически лица или еднолични търговци;
Общини или държавни учреждения.

Допустими дейности:

Изграждане и модернизация (осъвременяване) на лодкостоянки.
Повишаване качеството, контрола и проследяемостта на уловите
разтоварвани на сушата.
Подобряване на енергийната ефективност.
Опазване на околната среда, включително инвестиции в
съоръжения за събиране на отпадъци и на морски отпадъци.
Подобряване на безопасността и условията на труд.

Процедура за подбор на проекти

BG14MFOP001-1.024 „Рибарски пристанища, кейове за 

разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“

Сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или 

модернизация на лодкостоянки“



Дата за отваряне на прием: 20.05.2022 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 19.07.2022 г. и 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“.

Допустими дейности:

Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите 

от аквакултури;

Инвестиции за диверсификация на дейностите

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
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Процедура за подбор на проекти

BG14MFOP001-2.020 „Продуктивни инвестиции в 

аквакултурите“, Сектор „Малки проекти”



Дата за отваряне на прием: 30.06.2022 г.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 30.09.2022 г. 

Бюджет: 5 520 587,45 лв.

Допустими кандидати: 

юридически лица, регистрирани по Търговския закон, развиващи дейност
в сектор „Аквакултури“ и които ще развиват дейност в сектора.

Допустими дейности:

- Продуктивни инвестиции в аквакултурите, включително производство на
зарибителен матeриал; 
- 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.

Процедура за подбор на проекти

BG14MFOP001-2.19 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

Сектор “Големи проекти”



Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-5.018 

„Планове за производство и предлагане на пазара“, мярка 5.1 

„Планове за производство и предлагане на пазара“

Дата за отваряне на прием: 31.05.2022 

Краен срок за подаване на проектни предложения: 05.09.2022 г.

Бюджет: 51 160 лв. БФП

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 и тяхното признаване да не е 

оттеглено. 

Допустими дейности:

1. Изготвяне на плановете за производство и предлагане на пазара;

2. Изпълнение на програмата за производство за видовете, подлежащи на улов 

или отглеждане;

3. Изпълнение на пазарна стратегия за осигуряване на съответствие с пазарните

изисквания;

4. Изпълнение на мерките за постигане на целите, определени в чл. 7 от 

Регламент (ЕС) № 1379/2013;

5. Изпълнение на специални мерки за регулиране на доставките на видове, за 

които има затруднения при предлагането на пазара през годината.



Прилагането на мярката е насочено към изграждането на нови и 

модернизация на съществуващи предприятия.

Дата за отваряне на прием: 30.06.2022 

Краен срок за подаване на проектни предложения: 30.09.2022 г.

Бюджет: 4 168 025 лв. БФП

Минимален размер на БФП за един проект: 20 000 лв.;

Максимален размер на БФП за един проект: 1 000 000  лв;

Допустими кандидати: Еднолични търговци или юридически лица, 

регистрирани по Търговския закон.

Допустими дейности трябва да:

- 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;

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

резултат на основни дейности от преработването;

- свързани с преработването на продукти на биологичните аквакултури.

Процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-

5.017 „Преработване на продуктите от риболов и 

аквакултури”, мярка 5.4 „Преработване на продуктите 

от  риболов и аквакултури”



Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-6.005 „Повишаване на 

знанията за състоянието на морската среда“, мярка 6.3 „ Повишаване на 

знанията за състоянието на морската среда”

Целта е създаване на  добра база от научни знания за ефективно управление 

на антропогенните дейности и работа за постигане на добро състояние на 

морската среда и увеличаване на приноса за реализиране на целите на 

„синия растеж“.

Дата за отваряне на прием: 06.07.2022 г. 

Краен срок за подаване на проектни предложения: 08.10.2022 г.

Бюджет: 557 814 лв. БФП

Минимален размер на БФП за един проект: 50 000 лв.;

Максимален размер на БФП за един проект: 600 000  лв;

Допустими кандидати: 

1. Научни организации, признати в Р България;

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

верига в земеделието.

Допустими дейности:

1. Изследване на морското дъно;

2. Изследване на морската среда;

3. Научни дейности, водещи до повишаване на знанията за морската среда 

и водещи до постигане на целите на „синия растеж“.



Предстоящо изменение на 

Програмата за морско дело и 

рибарство 2014-2020 г. се налага 

във връзка с: 
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• Разработване на допълнителни кризисни мерки в 

подкрепа на секторите на рибарството и аквакултурите в 

контекста на нахлуването на Русия в Украйна;

• Наближаващия край на програмния период и нуждата от 

оптимално преразпределение на остатъчния бюджет на 

програмата.



Допълнителните кризисни мерки в подкрепа на
сектораще се предоставят за:
- Финансова компенсация за временното преустановяване на
риболовни дейности, където военната агресия на Русия срещу
Украйна застрашава сигурността на риболовните операции;

- Финансова компенсация за организации на производители, 
които съхраняват на склад продукти от риболов или
аквакултури;

- Финансова компенсация за операторите в сектора на
рибарството и аквакултурите и преработката за пропуснатите
от тях приходи и за допълнителните разходи, които са понесли
поради смущенията на пазара, причинени от военната агресия
на Русия срещу Украйна и последиците от нея за веригата на
доставки на продукти от риболов и аквакултури.

Разходите за тези мерки ще бъдат допустими със задна дата, 
считано от 24 февруари 2022 г.
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Благодаря за 

вниманието!

www.eufunds.bg


