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помощ
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минимален максимален 

Приоритет 1.1. „ Насърчаване развитието и повишаване на конкурентоспособността на сектор рибарство“ 

1. 1.1.1. Добавяне 
на стойност в 
рибарството. 

Създаване на 
добавена стойност 
за продуктите от 
риболов и 
аквакултури, чрез 
инвестиции в 
подобряването на  
процесите 
свързани с 
разтоварване, 
обработка, 
съхранение и 
преработка и др. 
на риба и други 
водни животни. 
Развитие на 
преработващи 
предприятия. 

Процедура 
чрез подбор 
на проекти. 

Не остатъчен Еднолични 
търговци (ЕТ) 
или 
юридически 
лица, 
регистрирани 
по Търговския 
закон и Закона 
за 
кооперациите, 
Организации на 
производители, 
браншови 
организации в 
сектор 
Рибарство. 

1. Реализират икономии 
на енергия или 
намаляване на 
въздействието върху 
околната среда. 
2. Подобряват 
безопасността, опазване 
на здравето и условията 
на труд. 
3. Свързани с  
производството и 
преработването на риба и 
други водни животни. 
4. Нови или подобрени 
продукти, или процеси. 
5.Подпомагат 
съхранението на улова, 
неговата обработка, 
етикиране. 
6. Дейности свързани с 
борбата с пандемията от 
COVID-19. 

Инвестиционни 
разходи, разходи 
за услуги. 

50 % 
80 % за 
представители 
на 
дребномащабния 
риболов; 
75 % за признати 
организации на 
производители 
и/или браншови 
организации в 
сектор Рибарство 

2-ро 
тримесечие 

60 дни от 
датата на 
обявяване 
на 
процедурата 

не не 30 000 лева 170 000 лева 

Приоритет 1.2. „Разнообразяване на икономиката в рибарската територия, подобряване условията на труд и насърчаване на предприемачеството в направления пряко и 
косвено свързани с морето“. 



2. 1.2.1. 
Диверсификаци
я и нови форми 
на доход 

Разнообразяване 
на дейностите в 
сектор Рибарство 
чрез 
диверсификация. 

Процедура 
чрез 
подбор на 
проекти 

Не остатъчен Еднолични 
търговци (ЕТ) 
или юридически 
лица, 
регистрирани по 
Търговския 
закон и Закона 
за кооперациите 

1. Насърчаване 
растежа и 
разнообразяване на 
дейностите на 
предприятия в сектор 
Рибарство; 
2. . Инвестиции на 
борда на риболовните 
кораби свързани с 
диверсификация на 
дейностите 
3. Насърчаване 
развитието на туризма 
и свързаните дейности; 
4. Пренасочване / 
допълване с 
екологични, 
образователни и/или 
научни дейности и 
услуги 
5. Свързани с 
рибарството 
образователни 
дейности; 
6. Дейности свързани с 
борбата с пандемията 
от COVID-19. 

Инвестиционни 
разходи, разходи за 
услуги; 
Придобиване на 
подходящи 
професионални 
умения свързани с 
диверсифицираната 
дейност. 

50 % 2-ро 
тримесечие 

60 дни от 
датата на 
обявяване на 
процедурата 

не не 20 000 лева 100 000 лева 

Приоритет 2.1 „ Подобряване и развитие на техническата инфраструктура за дейности свързани с морето („син растеж”)“ 

3. 2.1.1. 
Подобряване на 
достъпа до 
рибарска 
инфраструктура 
и увеличаване 
на синия 
потенциал. 

Подобряване и 
развитие на 
техническата 
инфраструктура 
за дейности 
свързани с 
интегрираното 
използване на 
морските ресурси 
- син растеж. 

Процедура 
чрез подбор 
на проекти 

Не остатъчен Общини Варна, 
Белослав и 
Аксаково;  
СНЦ в 
обществена 
полза; 
Читалища, 
регистрирани 
по Закона за 
народните 
читалища за 
дейности 
свързани с 
културния 
живот. 

1. Строителство, 
реконструкция и/или 
рехабилитация на 
рибарски обекти и 
съоръжения; 
2. Изграждане, 
обновяване на площи 
и обекти, за широко 
обществено ползване; 
3. Инфраструктура 
свързана с рибарски 
обекти; 
4. Мероприятия, 
свързани с 
популяризирането на 
рибарството и „Синия 
растеж“ и др. 
5. Дейности свързани 
с борбата с 
пандемията от COVID-
19 

Инвестиционни 
разходи, разходи за 
услуги. 

до 100 % 2-ро 
тримесечие 

90 дни от 
датата на 
обявяване 
на 
процедурата 

не не 20 000 лева 391 166 лева 

Приоритет 3.1. „Опазване на околната среда и намаляване въздействието на климата“ 



4. 3.1.1. 
Екологична и 
устойчива 
рибарска 
област. 

Подкрепяне на  
дейности, 
насочени към 
запазване, 
поддържане и 
подобряване на 
околната среда, 
природното и 
морското 
наследство. 

Процедура 
чрез 
подбор на 
проекти. 

Не остатъчен Общини Варна, 
Белослав и 
Аксаково; 
СНЦ в 
обществена 
полза; 
Читалища, 
регистрирани 
по ЗНЧ за 
дейности 
свързани с 
културния 
живот. 

1. Териториални 
проучвания, 
разработване и 
популяризиране на 
екосистемни услуги,  
вкл. тяхното 
предлагане и 
популяризиране. 
2. Местни проучвания, 
разработване и 
внедряване на 
иновации, вкл. малки 
пилотни проекти 
свързани с 
подобряване на 
енергийната 
ефективност и 
въздействието върху 
околната среда. 
3. Насърчаване на 
взаимодействието 
между учените и 
бизнеса. 
4. Въвеждане на 
възобновяеми 
енергийни източници 
в риболова и 
отглеждането на 
аквакултури. 
5. Дейности за 
информация и 
повишаване на 
осведомеността, 
например действия за 
публичност, 
тематични пътеки и 
други.; 
6. Изграждане/ 
реконструкция/ 
рехабилитация на 
малка по мащаб 
инфраструктура.; 
7. Дейности по 
инвентаризация на 
културни / природни 
обекти на морското 
наследство и тяхното 
популяризиране, вкл. 
чрез дигитализация и 
онлайн платформи. 
8. Дейности за 
разпространение на 
знания за околната 
среда и „Синия 
растеж“, например: 
семинари, курсове, 
обучения, 
конференции и др. 
9. Дейности щадящи 
околната среда и 
екологични 
инициативи в 
подкрепа на „син 
растеж”. 
10. Дейности 
свързани с борбата с 
пандемията от 
COVID-19. 

Запазване и 
подобряване на 
природното и 
културно наследство 

до 100 % 3-то 
тримесечие 

60 дни от 
датата на 
обявяване на 
процедурата 

не не 20 000 лева 100 000 лева 



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.). 


