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Рибарска територия (РТ) - изисквания

ПЧП включвапредставители на 
публичните и частните местни 

социално-икономически 
интереси.

Вземането на решения не е 
контролирано от нито една от 

групите.

Участие на 
минимум две 

съседни общини

Определена 
територия/община 

може да участва само 
в една МИГ по 

ЕФМДРА

ПЧП включва представители 
на рибарски, аквакултурни, 

туристически или 
изразяващи местната 

идентичност на територията 
общности

РТ включва административните 
територии на минимум 2 

общини, които имат общи 
граници, но без да се изисква 
непрекъсваемост на самата 

територия на МИГ по ЕФМДРА

РТ включва конкретни 
подрегионални области/райони за 
рибарство и аквакултури с морски, 
речен или езерен бряг, изкуствени 

водоеми или речни басейни и 
прилежащите към тях сухоземни 

територии със значителен бр. 
лица, заети в рибарството или 

аквакултурите



Видове рибарски територии

Вътрешно-
териториални РТ

Крайбрежни 
черноморски РТ

Хибридни черноморски 
- включват комбинация 

от крайбрежните 
територии и акватории 

& вътрешни езера
(преходни води), които 

са свързани с тях и 
които попадат в 

агломерационните 
ареали на градовете

Хибридни дунавски – включват 

комбинация от дунавски 

крайбрежни територии и от 

вътрешността на страната

Дунавски 
крайбрежни РТ



Изисквания към партньорството:

 Партньорството задължително трябва да включва представители на
публичните и частните местни социално- икономически интереси, в които
вземането на решения не е контролирано от нито една от групите,
представляващи конкретните заинтересовани страни. Изискването важи и при
формиране на управителните органи на МИРГ.

 Броят на членовете на колективния върховен орган минимум е 30.

 Броят на членовете на колективния управителен орган минимум 5.

 Партньорството задължително трябва да включва представители на рибарски,
аквакултурни, ловно-рибарски дружества, туристически и изразяващи местната
идентичност сдружения от територията, поне по едно от всички изброени.

Изискванията се прилагат за съществуващи МИРГ на етап кандидатстване и за
новосформирани МИРГ на етап искане за плащане.



Критерии за 
подбор

Брой оператори, развиващи дейност в 
областта на рибарството и 
аквакултурите

Брой заети в областта на рибарството, 
аквакултурите и преработката

Брой на общините включени в 
партньорството

Брой на областите, включени в 
партньорството

Представителност на партньорството

Максимален брой точки – 150
Максимален размер на БФП з до 
100%



Критерии за подбор

1. Брой оператори, развиващи дейност в областта на 
рибарството и аквакултурите

Брой активни риболовни кораби:
 до 40 кораба – 5 точки

 от 41 до 80 кораба  - 10 точки

 над 80 кораба  - 15 точки
или



Критерии за подбор

1. Брой оператори, развиващи дейност в областта на 
рибарството и аквакултурите

Брой активни аквакултурни стопанства:
 до 5 стопанства - 5 точки

 от 6 до 10 стопанства - 10 точки

 над 10 стопанства - 15 точки
или



Критерии за подбор

1. Брой оператори, развиващи дейност в областта на 
рибарството и аквакултурите

Брой риболовни кораби по река Дунав:
 до 20 кораба – 5 точки

 от 21 до 40 кораба  - 10 точки

 над 40 кораба  - 15 точки



Критерии за подбор

2. Брой заети в областта на рибарството, аквакултурите 
и преработката

Брой заети в рибарството:
 25 ЕПРВ (Еквивалент на пълно работно време)– 5 точки

 от 26 до 40 ЕПРВ - 10 точки

 над 40 ЕПРВ - 15 точки
или



Критерии за подбор

2. Брой заети в областта на рибарството, аквакултурите 
и преработката

Брой заети в аквакултурите:
 25 ЕПРВ – 5 точки

 от 26 до 40 ЕПРВ - 10 точки

 над 40 ЕПРВ - 15 точки
или



Критерии за подбор
2. 

Брой заети в преработката на риба и рибни продукти:
 25 ЕПРВ – 5 точки

 от 26 до 40 ЕПРВ - 10 точки

 над 40 ЕПРВ - 15 точки

Забележка: Допустимо е присъждане на точки на преработвателни предприятия, които 
преработват българска продукция в последните 3 години и поне 30 % от суровината е от 
български производители.



Критерии за подбор
3. Брой на общините включени в партньорството:
 2 общини – 5 точки
 3 и повече общини – 10 точки

4. Брой на областите, включени в партньорството:

 Повече от една област - 5 точки

 Повече от две области - 10 точки



Критерии за подбор
5. Представителност на партньорството:
5 а. Партньорството включва представители на рибарски (1), 
аквакултурни (2), ловно-рибарски дружества (3), туристически (4) и 
изразяващи местната идентичност (5) сдружения от територията:

 По едно сдружение от всички изброени, т.е. поне 5 – 5 точки
 По две сдружения от всички изброени, т.е. поне 10 – 10 точки



Критерии за подбор

5. Представителност на партньорството:

5.б. Партньорството включва:
 представители на дребномащабния риболов – 20 бр. – 5 точки
 представители на дребномащабния риболов – 30 бр. – 10 точки
 представители на дребномащабния риболов – 40 бр. – 15 точки



Критерии за подбор

5. Представителност на партньорството:

5.в. Партньорството включва:
 представители на производители на аквакултури – до 3 бр. – 5 точки
 представители на производители на аквакултури – от 4  до 5 бр. – 10 точки
 представители на производители на аквакултури – над 5 бр. – 15 точки
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