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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13  

 

Указания по § 3 от ЗР на Постановление № 161 за общите изисквания към 
стратегиите за ВОМР на Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 - 
2020 г.  

 

За мерки от стратегията за ВОМР, финансирани от Програмата за морско дело и 
рибарство за периода 2014 - 2020 г. (ПМДР) са приложени условия от указанията за общите 
изисквания към стратегиите от УО на ПМДР: 

 

• Специфични цели; 

Повишаване на заетостта и териториалното сближаване чрез стремеж към постигане 
на следната специфична цел: насърчаване на икономическия растеж, социалното 
приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за 
пригодността за заетост и трудовата мобилност в общностите в крайбрежните региони и 
регионите на вътрешните водоеми, които зависят от риболов и аквакултури, включително 
диверсификация на дейностите в рамките на сектора на рибарството, както и в други 
сектори на морската икономика. 

• Допустими мерки; 
1. Добавяне на стойност, създаване на работни места, привличане на младите хора и 

насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от 
риболов и аквакултури; 

2. Подпомагане на диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън 
него, ученето през целия живот и създаването на работни места в райони за 
рибарство и аквакултури; 

3. Подобряване и използване на екологичните дадености на районите за рибарство и 
аквакултури, включително операции за смекчаване на въздействието от изменението 
на климата; 

4. Насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за 
рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското 
културно наследство; 
 

• Интензитет на помощта; 
- За частни бенефициенти – до 50 % 
- За публични бенефициенти – до 100%  
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• Допустими получатели; 

Допустими за финансиране са проекти, изпълнявани в рибарски райони, отговарящи 
на следните критерии: 

1) Степен на зависимост на местните жители от състоянието на секторите на 
рибарство и аквакултури, измерена чрез: 

а) брой активни риболовни кораби, включително от дребномащабния крайбрежен 
риболов: 40 кораба 

или 

б) брой на заетите в сектора на аквакултурите: 25 FTE 

или 

в) брой риболовни кораби по р. Дунав: 40 кораба 

2) Територията, покрита от рибарските райони, трябва да покрива най-малко 400 
kм2, за да се осигури подходящ финансов, административен и технически капацитет , който 
да обезпечи подходът “отдолу-нагоре”; 

3) Населението на рибарските райони трябва да обхваща между 10 000 и 150 000 
жители, което предлага достатъчна критична маса от гл.т. на човешките и икономически 
ресурси; 

 

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:  

1. Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския 
закон или Закона за кооперациите;  

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в 
процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност. С 
оглед извършване на плащания по настоящата процедура, към датата на сключване на 
административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, 
кандидатът/бенефициентът следва да е регистриран по реда на Закона за търговския 
регистър или съответно Закона за кооперациите. 

2. Общини или държавни учреждения. 

 

• Допустими дейности; 

По допустима мярка 1: 

Основните дейности на жителите на черноморските крайбрежни райони и на 
районите по поречието на р. Дунав, както и в някои вътрешни райони са свързани с 
рибарството и аквакултурите.  

Заложените мерки в стратегиите за местно развитие следва да увеличават 
конкурентоспособното участие на секторите на рибарството и аквакултурите в устойчивото 
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развитие на рибарските райони и да насърчават иновативни подходи за осигуряване на 
растеж и работни места, по-специално посредством добавяне на стойност към продуктите 
от риболов и аквакултури. Инвестициите по мерките в стратегиите за ВОМР ще бъдат в 
съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво в сферата на 
здравеопазването, образованието,грижите, както и за интегрирането на етническите 
общности.  

МИРГ могат да играят съществена роля по отношение на трансфера на знания и 
насърчаване на иновациите чрез: 
- финансиране на иновативни инвестиционни проекти в рамките на стратегиите за 

местно развитие (проекти, които са свързани директно с въвеждане на нови технологии 
или малки пилотни проекти, с потенциал за мултиплициране на резултата); 

- дребномащабни инвестиции в инфраструктура, които са предварителни условия за 
иновации и по-нататъшно развитие; 

- финансиране на проекти, свързани с организиране на обучения и трансфер на знания за 
бенефициенти, изпълняващи проекти на дадената територия; 

- участие на екипа на МИРГ в процеса на обмен на ноу-хау и в националната мрежа на 
МИРГ за трансфер на знания и умения в рибарските райони и популяризиране на тези 
знания на съответната територия. 
 

По допустима мярка 2: 
- диверсификация на първични производствени дейности (например нови риболовни 

техники и принадлежности) — т.е. диверсификация в рамките на риболовния сектор; 
- диверсификация на дейности във веригата на генериране на стойност на рибата (при 

дейности, които добавят стойност към рибни продукти: директни продажби, маркетинг, 
др.); 

- по-широка диверсификация на рибарския район в сектори и дейности като туризъм, 
култура, услуги, морски сектор и т.н.; 

- валоризация на местни продукти, дребномащабна преработка и т.н.; 
- подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и 

туризма, в полза на малки рибарски общности. 
 

По допустима мярка 3: 
- насърчаването на по-устойчиви практики, които оптимизират използването на рибните 

ресурси и предлагат нови източници на приходи за рибарските райони; 
- популяризирането и информиране на местните предприемачи и населението за 

подходящото поведение и ползването на подходящи технологии, способстващи 
адаптирането към климатичните промени, опазването на околната среда и 
биоразнообразието и т.н.; 

- сътрудничество между рибарските общности и научните организации и насърчаването 
на опазването на околната среда в района; 

- услуги по почистване и борба със замърсяването; 
- защита на околната среда в рибарски райони с цел запазване на тяхната 

привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните селища с рибарски дейности 
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и съхраняване и развиване на националното природно и архитектурно наследство; - 
изпълнение на мерки от НПРД, по-специално мерки от Плановете за управление на 
защитените зони и насочени към запазване и възстановяване на биоразнообразието; 

- насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници за собствени 
нужди, с цел ефективно използване на ресурсите; 

- дейности, свързани с обединяване на различните заинтересовани страни за решаване на 
някои от проблемите, свързани с изменението на климата и замърсяването;  

- стратегиите за местно развитие, включват когато това е възможно, диверсификация на 
риболовните дейности с оглед на предизвикателствата в следствие с изменението на 
климата и целят да подсилят взаимодействието между рибарските сдружения и и 
научните институти с оглед по-лесната адаптация на рибарските райони към 
задълженията обвързани с изменението на климата. 
 

По допустима мярка 4: 
- дейности, свързани с инвестиции за подобряване средата на живот, културни дейности, 

насърчаване на културното наследство, в т.ч. морското културно наследство, социални 
услуги и др.  

- дейности, свързани със създаване на заетост и възможности за укрепване на чувството 
за местна идентичност. 
 

• Категории допустими разходи. 

 Неприложимо 
 


