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 МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА/МИРГ/ ШАБЛА – КАВАРНА - БАЛЧИК 

2019-ТА ГОДИНА 

 

№ 

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. 

Извършване 

на 

предварителе

н подбор на 

концепции за 

проектни 

предложения3 

Общ размер на 

БФП  по 

процедурата (в 

лева) 

Допустими 

кандидати 

Примерни допустими 

дейности 

Категории 

допустими 

разходи 

Максимален  

% на съ-

финансиране 

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 „Икономическо оживяване на рибарската територия, подобряване средата за бизнес и заетост“ 

 

1 

Мярка 

1.1.1 

Продукт

ивни 

инвестиц

ии в 

аквакулт

урите 

Насърчаване  на  

конкурентоспосо

бността  и  

жизнеспособност

та  на  

предприятията в 

сектора на 

аквакултурите, 

повишаване на 

доходите и 

създаване на 

заетост, 

включително 

подобряване на 

Процедура 

на подбор 

на проекти 

Не 150 000   Едноличн

и 

търговци  

(ЕТ)  или  

юридичес

ки  лица,  

регистри

рани  по  

Търговск

ия  закон  

или  

Закона  за  

кооперац

иите. 

1.Продуктивни  

инвестиции  в  

аквакултурите,  

включително  

производство  на  

зарибителен 

материал; 

2.Диверсификаци

я на продукцията 

на аквакултурите 

и отглежданите 

видове; 

3.Модернизация  

на  

Инвести

ционни 

разходи, 

разходи 

за 

услуги 

50 % 2-ро 

тримес

ечие 

90 дни от 

датата на 

обявяван

е на 

процедур

ата 

не не 10 000  100 000  

                                                 
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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безопасността и 

условията на 

труд. 

аквакултурните  

стопанства,  

включително  

подобряването  

на условията на 

труд и 

безопасност за 

работещите в 

сектора; 

4.Подобряване  и  

модернизация,  

свързани  със  

здравето  на  

животните  и  

хуманното  

отношение  към  

тях,  

включително  

закупуване  на  

оборудване  за  

предпазване на 

стопанствата от 

диви хищници; 

5.Инвестиции,  

намаляващи  

отрицателното  

въздействие  или  

повишаващи  

положителното  

въздействие  

върху  околната  

среда,  както  и  

подобряването  

на  

ефективното 

използване на 

ресурсите; 

6.Инвестиции в 

повишаване на 

качеството на 

продуктите от 

аквакултури; 

7.Инвестиции,  
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водещи  до  

значително  

намаляване  на  

въздействието  на  

предприятията за 

аквакултури 

върху 

потреблението и 

качеството на 

водата, по -

специално  чрез  

намаляване  на  

използваното  

количество  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); 

8.Насърчаването 

на затворени 

системи за 

аквакултури, в 

които продуктите 

от  

аквакултури се 

отглеждат в 

затворени 

рециркулационни 

системи, като по 

този  
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начин се свежда 

до минимум 

потреблението на 

вода; 

9.Инвестиции  в  

повишаването  на  

енергийната  

ефективност  и  

насърчаването  

на  

преминаването  

на  

предприятията  за  

аквакултури  към  

възобновяеми  

източници на 

енергия (на ниво 

допустимост 

капацитета на 

инсталацията да 

не е  

по-голям от 

потреблението, 

което е 

необходимо за 

проекта); 
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2 

Мярка 

1.1.2. 

Създаван

е на 

добавена 

стойност 

и 

Преработ

ване на 

продукти

те от 

риболов 

и 

аквакулт

ури 

Създаване  на  

добавена  

стойност  за 

продуктите  от  

риболов  и  

аквакултури,  

като  се  подкрепи  

развитието  на 

преработващи  

предприятия  чрез  

изграждането  на  

нови  и  

модернизация  на 

съществуващи  

предприятия  на  

територията  на  

МИРГ  Шабла-

Каварна-Балчик 

Процедура 

на подбор 

на проекти 

Не  400 000 Едноличн

и 

търговци 

(ЕТ) или 

юридичес

ки  

лица, 

регистри

рани по 

Търговск

ия закон 

или 

Закона за 

кооперац

иите 

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 

третирането на 

отпадъци; 

2.Подобряват 

безопасността, 

хигиената, 

здравето и 

условията на 

труд; 

3.Свързани  с  

преработването  

на  странични  

продукти,  които  

се  получават  в  

резултат на 

основни дейности 

от 

преработването; 

4.Свързани  с  

преработването  

на  продукти  на  

биологичните  

аквакултури  

съгласно членове 

6 и 7 от 

Регламент (ЕО) 

№ 834/2007; 

5. Водят  до  нови  

Инвести

ционни 

разходи, 

разходи 

за 

услуги 

50 % 1-во 

тримес

ечие 

90 дни от 

датата на 

обявяван

е на 

процедур

ата 

не не 20 000 195 500 
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или  подобрени  

продукти,  нови  

или  подобрени  

процеси  или  

нови или 

подобрени 

управленски и 

организационни 

системи; 

6.Свързани  с  

инвестиции  за  

съхранение  на  

продукти  от  

риболов  и  

аквакултури. 

3 Мярка 

1.2.1. 

Подобряв

ане на 

здравето, 

безопасн

остта и 

условият

а на труд 

на 

рибарите 

 

Подобряване  на  

здравето,  

безопасността и 

условията на труд 

на рибарите,  

подобряването на 

условията на  

труд  и  

безопасността  на  

работното  място  

като  подпомага  

инвестиции  в  

индивидуално 

оборудване  за 

безопасност 

Процедура 

на подбор 

на проекти 

Не 100 000 Рибари 

или на 

собствен

ици  

на 

риболовн

и кораби, 

регистри

рани по 

Закона за 

рибарств

о и 

аквакулту

ри 

Инвестиции  в  

осигуряване  на  

безопасни  и  

здравословни  

условия  на  труд,  

подобряване  на  

професионалния  

и  здравния  

статус  на  

рибарите,  когато  

тези  

инвестиции: 

1.Подобряват 

безопасността, 

здравето и 

условията на 

труд; 

2.Водят до нови 

или подобрени 

процеси или нови 

или подобрени 

управленски и  

Инвести

ционни 

разходи, 

разходи 

за 

услуги 

50 % 2-ро 

тримес

ечие 

90 дни от 

датата на 

обявяван

е на 

процедур

ата 

не не 10 000 30 000 
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организационни 

системи; 

3.Подобряват 

качеството на 

работните места и 

рефлектират 

положително вър 

ху  

производителност

та на труда. 

4 Мярка 

1.2.2. 

Диверси

фикация 

и нови 

форми на 

доход, и 

създаван

е на 

работни 

места 

 

Подкрепа  за  

инвестиции,  

допринасящи  за  

разнообразяване  

на  доходите  на  

рибарите  чрез  

развиване  на  

допълващи  

дейности, 

включително 

инвестиции на 

борда на 

корабите, 

риболовен 

туризъм,  

ресторанти, 

свързани с 

риболова 

екологични 

услуги и 

образователни 

дейности в  

областта на 

риболова.  

Процедура 

на подбор 

на проекти 

Не 800 000 Едноличн

и  

търговци  

или  

юридичес

ки  

лица  

регистри

рани  по  

Търговск

ия  закон,  

Закона  за  

кооперац

иите,  

които:  

имат  

регистрац

ия  

съгласно  

Закона  за  

рибарств

о  и  

аквакулту

ри  и  

осъществ

яват  

основна 

стопанска 

дейност в 

сектор 

рибарств

о и/или 

аквакулту

1.Развитие на 

туризъм 

(изграждане и 

обновяване на 

туристически 

обекти и  

развитие на 

туристически 

услуги); 

2.Производство  

или  продажба  на  

продукти,  които  

не  са  включени  

в  

Приложение  1  

от  Договора  за  

функциониране  

на  Европейския  

съюз  

(независимо от 

вложените 

продукти и 

материали); 

3.Развитие на 

услуги във 

всички сектори; 

4.Образователни 

дейности в 

областта на 

рибарството и 

аквакултурите 

5.Развитие  на  

екологични  

Инвести

ционни 

разходи, 

разходи 

за 

услуги 

50 % 1-во 

тримес

ечие 

90 дни от 

датата на 

обявяван

е на 

процедур

ата 

не не 10  000 100 000 
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ри. услуги  в  

областта  на  

рибарството  и 

аквакултурите. 

6.Производствени 

дейности. 

 

 

 

Приоритет 2 „Оползотворяване на наличния природен, културен и демографски потенциал за развитие на териториална идентичност и подобряване средата на живот” 

1 Мярка 

2.1.1.  

Инвестиц

ии в 

мнообраз

на 

пубична 

инфрастр

уктура 

свързана 

Да насърчи  

социалното  

благополучие,  

намаляването на 

бедността и 

икономическото 

развитие в 

територията на 

МИРГ  

Шабла-Каварна-

Процедура 

на подбор 

на проекти  

Не  1 200 000 1.Общин

и Шабла, 

Каварна и 

Балчик за 

всички 

дейности,  

2.Юриди

чески  

лица  с  

нестопан

1. Строителство, 

реконструкция 

и/или 

рехабилитация 

на нови и 

съществуващи  

инфраструктурн

и обекти; 

2.  Изграждане 

и/или 

Инвестиц

ионни 

разходи, 

разходи 

за 

доставки 

и услуги 

100%  1-во 

тримес

ечие  

90 дни от 

датата на 

обявяван

е на 

процедур

ата 

не не 20  000 391 160 
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с 

рибарска

та 

общност 

и 

морския 

потенциа

л на 

територи

ята 

Балчик, чрез 

инвестиции в 

подобряване 

средата на живот. 

ска  цел,  

регистри

рани  по  

Закона  за  

юридичес

ките лица 

с 

нестопан

ска цел за 

дейности, 

свързани 

със 

социална

та  

и 

спортната 

дейност и 

културни

я живот; 

3.Читали

ща,  

регистри

рани  по  

Закона  за  

народнит

е  

читалища  

за  

дейности  

свързани 

с 

културни

я живот. 

 

обновяване на 

площи, за 

широко 

обществено 

ползване; 

3.  Изграждане, 

реконструкция 

и/или ремонт на 

сгради, в които 

се предоставят  

обществени 

услуги,  спортни 

дейности,  

култура,  

музейна дейност 

и др., вкл.  

и  дейности  по  

вертикалната  

планировка  и  

подобряване  на  

прилежащите  

пространства. 

Обновяване и 

развитие на 

рибарски 

селища. 

. 

 

 

 

2 Мярка 

2.2.1. 

Възстано

вяване и 

подобряв

ане на 

природно

то 

наследств

Повишаване на 

осведомеността за 

ползите и 

отговорностите 

към наличното  

природно и 

морското 

културно 

наследство; 

Процедура 

на подбор 

на проекти 

Не   283 760 

 

  

 

 

Юридиче

ски лица 

с 

нестопан

ска цел, 

вкл. 

МИРГ 

Шабла-

Каварна-

1.Териториални 

проучвания, 

разработване и 

популяризиране 

на  екосистемни  

услуги,  вкл. 

тяхното 

предлагане и 

популяризиране; 

Инвестиц

ионни 

разходи, 

разходи 

за услуги  

100%  2-ро 

тримес

ечие 

 

 

90 дни от 

датата на 

обявяван

е на 

процедур

ата 

не не 10 000 50 000 
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о, 

културата 

и спорта 

на 

рибарска

та 

територи

я 

Насърчаване 

разпространяване

то на знания; 

Насърчаване  

развитието  на  

устойчива  

екологична  

култура  и  

възпитание,  

опазване  на  

културните  

ценности  на  

района  и  

съхраняване  на  

традициите 

свързани с 

рибарството и 

морското 

културно 

наследство; 

Насърчаване  

използването  на  

териториалната  

идентичност  за  

популяризиране 

на потенциала за 

развитие на 

територията чрез 

устойчиво  

използване на 

местните ресурси; 

Повишаване 

качеството на 

живот на 

местното 

население чрез 

добавяне на  

стойност  към  

околната  среда,  

чрез  

популяризиране  

и  развитие  на  

екосистемни 

Балчик; 

Читалищ

а, 

регистри

рани по 

Закона за 

народнит

е 

читалища

;  

Общини 

Шабла, 

Каварна и 

Балчик. 

2.Териториални  

проучвания,  

разработване  и  

внедряване  на  

иновации,  вкл.  

малки пилотни 

проекти; 

3.Дейности  за  

информация  и  

повишаване  на  

осведомеността,  

например  

действия за 

публичност, 

тематични 

пътеки и други; 

4.Изграждане,  

реконструкция,  

рехабилитация  

на  малка  по  

мащаб  

инфраструктура; 

5.Дейности  по  

инвентаризация  

на  културни  /  

природни  

обекти  на  

морското  

наследство  и  

тяхното  

популяризиране,  

вкл.  чрез  

дигитализация  

и  онлайн  

платформи; 

6.Дейности  за  

разпространение  

на  знания  за  

околната  среда,  

например:  

семинари, 

курсове, 

обучения, 
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услуги. конференции и 

др.; 

7.Други 

дейности, 

допринасящи за 

целите на 

мярката. 

 


