Приложение № 1
СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР
(ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ)
шрифт - Times New Roman 12, междуредие - 1,15

1. Описание на МИРГ (Определяне на района и населението, обхванати от стратегията)

1.1. Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИРГ


списък на общините, обхванати от МИРГ:
Местна инициативна рибарска група „Поморие”1 обхваща община Поморие с ЕКАТТЕ BGS17.



списък на населените места, обхванати от МИРГ:
МИРГ „Поморие” включва 17 населени места, от които 3 града и 14 села, както следва:
№

1

Населено място

ЕКАТТЕ

Население

1

с.Александрово

00271

107

2

гр.Ахелой

00833

2310

3

с.Бата

02810

1097

4

с.Белодол

27440

454

5

с.Габерово

14057

595

6

с.Горица

16064

818

7

с.Гълъбец

18229

1247

8

с.Дъбник

24253

785

9

гр.Каблешково

35033

2888

10

с.Каменар

35691

348

11

с.Козичино

37753

177

В Стратегията за ВОМР Местна инициативна рибарска група „Поморие” за краткост ще бъде изписвана МИРГ „Поморие”.
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12

с.Косовец

38769

219

13

с.Лъка

44425

211

14

с.Медово

47651

374

15

гр.Поморие

57491

13607

16

с.Порой

57790

871

17

с.Страцин

69746

1291

брой жители на териториите, обхванати от МИРГ:

Общият брой на населението в обхвата на територията на МИРГ „Поморие“ по данни на НСИ
към 31.12.2016 г. е 27 399 души.
1.2. Карта на територията
Фигура 1: Административни карти на МИРГ „Поморие”

Източник: Уикипедия

Територията на МИРГ „Поморие“, обхващаща община Поморие има излаз на Черно море и се
характеризира с непрекъснатост и относителна хомогенност по отношение на релеф, почви, климат,
води, флора и фауна. Сходните природни дадености обуславят и еднаквост в икономическото,
социалното, демографското и културното развитие на населените места, съставна част на
територията.
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МИРГ „Поморие“ обхваща територия от 413 304 дка., разположена в североизточната част на
Бургаска област. На запад територията граничи с общините Бургас, Айтос и Руен. На север
територията достига до община Долни чифлик в област Варна, а на изток до община Несебър.
Югоизточната граница на МИРГ „Поморие” с Черно море и наличието на Соленото поморийско
езеро на север, отреждат специализацията на територията в сферите на туризма (морски, балнео,
културен и еко), риболова и след риболова, земеделието, преработващата промишленост, лозарството
и винарството.
МИРГ отстоява на 20 км от областния център гр. Бургас и на 398 км от столицата София. През
територията преминават пътищата за свръзка на Южна и Северна България и първокласен
международен път Е – 87. Вътрешната пътна мрежа осигурява удобни транспортни връзки с
населените места на община Поморие.
Балансът на територията на МИРГ „Поморие“ включва 66% земеделски земи, от които 52 %
обработваеми площи, 25% гори, 2% урбанизирани територии, 3% водни площи, 2% площи за добив
на полезни изкопаеми и 0.6% площи за транспорт.

Източник: Уикипедия
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Фигура 2: Географска карта на община Поморие

1.3. Организационна структура на МИРГ /схема/
Организационната структура на Местна инициативна рибарска група „Поморие“ е гръбнакът
на организацията и определя нагледно функционирането и връзките между отделните подразделения
в нея.
Организационната структура на МИРГ е класическа линейна структура, която притежава
основно вертикални връзки. Основните управленски функции се упражняват от Общото събрание,
като върховен колективен орган и Управителният съвет, като колективен управителен орган.
Изпълнителният директор се назначава от Управителния съвет и има за основни задачи организиране
изпълнението и прилагането на Стратегията за ВОМР и работата на персонала и експертите на
Сдружението. Всяко звено в структурата на МИРГ притежава неголеми възможности за решаване на
функционални въпроси.
Този тип организационна структура дава възможност за лесна комуникация и бързо
решаването на оперативните въпроси. Ясни и точно разграничени са правата и отговорностите на
отделните функционални елементи. Дава възможност за надежден, лесен и ефективен контрол.
Прости и ясни са връзките между отделните управленски нива, което е предпоставка за бързо вземане
на решения.
Организационната структура на МИРГ „Поморие“ има следната органиграма (схема):
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ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
МИРГ ПОМОРИЕ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
УПРАВИТЕЛНИЯ
СЪВЕТ НА МИРГ
ПОМОРИЕ

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НА МИРГ ПОМОРИЕ

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА МИРГ
ПОМОРИЕ

ЕКСПЕРТ ЗА
ПРИЛАГАНЕ
НА
СТРАТЕГИЯТА

КОМИСИЯ ЗА
ПОДБОР НА
ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ЕКСПЕРТИ НА
СДРУЖЕНИЕТО

1.4. Механизъм на вземане на решения на МИРГ
Решенията в МИРГ „Поморие“ се вземат на четири нива:


Решения на Общото събрание на МИРГ: Решенията на Общото събрание се вземат с
мнозинство от присъстващите, освен ако в Закон или в Устава не се определя друго. С
мнозинство 2/3 от присъстващите се вземат решенията свързани с промяна на Устава на
Сдружението или неговото преобразуване или прекратяване. По своята същност това са
колективни решения, с които следва да се съобразят Управителния съвет и Изпълнителния
директор.



Решения на Управителния съвет на МИРГ: Управителният съвет може да взема решение,
ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове. За присъстващо
се сичита и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща
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установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и
вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от
председателстващия заседанието.
Решенията на Управителния съвет се вземат с
мнозинство на присъстващите, а решенията за определяне на ликвидатор, за разпореждане
с имуществото на Сдружението, за определяне реда и за организацията на дейността му,
включително и тази в обща полза, с мнозинство от всички членове. Колективният
управителен орган може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание
(неприсъствено), ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и
възражения за това от всички негови членове. Решенията на Управителния съвет, които са
взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание,
могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните членове
на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не
по-късно от една година от датата на вземане на решението. Решенията на Управителният
съвет също са колективни.


Решения на Изпълнителния директор на МИРГ: Изпълнителният директор на МИРГ взема
ежедневно решения свързани с: прилагането и изпълнението на Стратегията за ВОМР;
организиране изпълнението на решенията на о Общото събрание и Управителния съвет;
представителството на Сдружението; организацията на работата на персонала и експертите
на МИРГ; организационно-техническото осигуряване работата на Комисията за подбор на
проектни предложения, Общото събрание и Управителния; подготовката на годишните
програми, бюджети и отчетите за тяхното изпълнение; изпълнението на мерките за
информиране на общността; изпълнението на възложените му с договор или решения на
органите на Сдружението други функции. По своята същност това са решения, взети от
експерт в екипа. В известна степен са еднолични решения и отговорността за тях носи
единствено Изпълнителния директор.



Решения на Комисията за подбор на проектни предложения: Комисията за подбор на
проектни предложения взема решения свързани с подбора на проектни предложения за
финансиране по мерките на Стратегията за ВОМР. Техническата оценка се извършва въз
основа на критериите, определени за всяка мярка от Стратегията и включва следните
етапи: 1) оценка на заявлението (бизнесплан); 2) преценка за обоснованост на разходите и
определяне размера на финансовата помощ; 3) оценяване на заявленията по обявените
критерии за оценка. Членовете на Комисията извършват оценка на заявленията независимо
един от друг и попълват индивидуален контролен лист, съдържащ мотиви за поставената
оценка за всеки от етапите. Комисията за избор на проекти може да предложи определен
вид дейност или разход да не бъде финансиран или да бъде финансиран частично, като
мотивира предложението си. Общата оценка за всеки проект се формира като
средноаритметична от оценките на членовете на Комисията. За всяко заявление общата
оценка се документира чрез попълването на оценителен лист, подписан от всеки неин член.
В тридневен срок от приключване на оценката Комисията изготвя окончателен доклад за
дейността си до председателя на колективния управителен орган на МИРГ „Поморие“. Към
доклада се прилагат: докладите от проверката за административно съответствие и
допустимост и от техническа оценка; списък с проектите, които отговарят на критериите за
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техническа оценка, класирани по точки в низходящ ред, и определеният размер на
финансовата помощ до размера на наличния бюджет; списък с резервните проекти; списък
с проектите, които не отговарят на критериите за техническа оценка, съгласно критериите,
посочени за всяка от мерките в стратегията; индивидуалните контролни листове за всеки
проект; оценителни листове за всеки проект; декларации за липса на свързаност и
конфликт на интереси; кореспонденция с компетентните органи/ институции (ако има
такава); особено мнение (ако има такова); други документи, ако е приложимо. В срок от
получаване на документите от Комисията и въз основа на окончателния доклад
колективният управителен орган на МИРГ „Поморие“ одобрява или не одобрява
класирането. Когато са налице съществени съществени нарушения на процедурата
колективният управителен орган може да върне оценката и/или класирането за ново
разглеждане.
Независимо от субектите на решения в МИРГ „Поморие“, процедурата по тяхното вземане
задължително преминава през три етапа:
1) Подготвителен етап: Включващ оценка на ситуацията, определяне на целта, определяне на
критериите за оценка на решението, изготвяне на необходимата информация и определяне
на възможните варианти;
2) Основен етап: Свързан с определяне на най-подходящия вариант и оформяне на
решението;
3) Заключителен етап: Включващ мероприятия по организацията, изпълнението и контрола на
решенията.

2.1. Анализ на нуждите и потенциала за развитие на района
АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ „ПОМОРИЕ“:

Икономика: Физико-географските и демографските характеристики на МИРГ „Поморие“ определят
и особеностите на местната икономиката. Отличава се със сезонен характер, основно в сферата на
туризма, услугите, строителството и земеделието. Сравнително добре развити са рибарството и
преработващата промишленост. Традиционен поминък е лозарството, винарството, солодобивна и
риболова. Всичко това дава отражение и върху динамиката в заетостта и безработицата на целевата
територия.
Общинската икономика е твърде дизерсифицирана по заетост. Основните стълбове на икономиката
са: Хотелиерство и ресторантьорство; Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети;
Преработваща промишленост; Селско, горско и рибно стопанство; и Строителство. Доходите са
сравними с доходите на останалите морски общини и се приближават до равнището на доходи в
областният център Бургас. За отбелязване е туристическият сектор, които вдига доходите рязко в
рамките на една две години.
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От активните стопански субекти, опериращи в МИРГ „Поморие“, най-голям е делът на
микропредприятията – 95%, следвани от малките фирми – 4.6% и големите фирми с персонал над 250
човека – 0.2%.
Структуроопределящ отрасъл на територията на МИРГ „Поморие“ е туризма - морски, селски,
балнеолечебен, рекреативен и културен, като е наличен потенциал за развитие на конгресен, спа и
уелнес, познавателен, еко и орнитоложки, яхт, фото и хоби туризъм, спортен и подводен риболов.
Доказателство за това е увеличаващият се брой на местата за настаняване, които към момента са над
58, реализираните нощувки от чужденци са се повишили с 27% за 2016 г. спрямо 2014 г., а приходите
от нощувки са нарастват с бързи темпове. Развитието на туризма дава положително отражение и за
напредък на хотелиерството, ресторантьорството, операциите с недвижими имоти, търговията,
транспорта и строителството.
Второто място по значимост в икономиката на МИРГ „Поморие“ се заема от сектор „Преработваща
промишленост”. Водещо значение има хранително-вкусовата промишленост, където са застъпени:
производството на вина от грозде, производството на хляб, хлебни и пресни сладкарски изделия.
Поморийският район от дълбока древност е известен с най-благоприятните климатични и почвени
условия в Черноморския басейн за производство на вина.
Застъпени са още машиностроенето и металообработващата промишленост, електронната и
електротехническата промишленост, добивната промишленост - добив на морска кристална сол чрез
естествено слънчево изпарение на морската вода в Бургаските и Поморийските солници, луга
магнезиеви соли, брикети сол за животновъдството, производство на горивни уредби и шивашка
промишленост – производство на облекла и допълнения за облекла. В сферата на строителството се
произвеждат основно дограма, изделия от дървен материал и готови бетонови смеси. Като цяло
промишлеността в МИРГ „Поморие“ се характеризира със силен спад в технологично отношение,
морално остарял и амортизиран машинен парк. Развиват се само пазарно ориентирани производства,
а нехарактерните се закриват или значително намалят дейността си. Секторът има нужда от
повишаване на конкурентоспособността чрез увеличаване на размера на инвестициите и
диверсифициране на икономическите дейности. Малките и средните предприятия разчитат главно на
националните и местните пазари за реализиране на продукцията си, като голяма част от тях
реализират целият си оборот в рамките на МИРГ. Достъп до международните пазари за момента имат
само винопроизводителите, които са определено експортно ориентирани и бележат ръст в износа на
готовата си продукция.
Трето място по важност в икономиката на МИРГ „Поморие“ имат земеделието, горското и рибното
стопанство. Благоприятните климатични условия в района и плодородната земеделска земя
допринасят за развитие и на селското стопанство. Според размера на заеманите площи,
зърнопроизводството е доминиращо (пшеница, ечемик, ръж), следвано от лозовите насаждения с
доминиращи винени сортове и технически култури (слънчоглед, кориандър, лавандула, рапица).
Животновъдството е застъпено най-вече в малките населени места, където представлява основен
поминък за населението. Отглеждат се говеда, овце, кози и свине. Добре развити са пчеларството и
птицевъдството.
Основен проблем в сферата на земеделието е раздробеността и разпокъсаността на земеделската земя,
което възпрепятства създаването на по-големи земеделски стопанства. Машинният парк на сектора е
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амортизиран и недостатъчен, а напоителните съоръжения са в недобро състояние. Много малка част
от земеделските стопанства имат възможности за инвестиции в материални активи. Недостатъчни са
инвестициите в нови технологии, биологично земеделие, диверсификация на съществуващите
култури, внедряване на нови породи в животновъдството и енергийна ефективност.
Въпреки използваните до момента възможности по ПРСР секторът изпитва все още нужда от нови и
съвременни земеделски машини и технологии за повишаване ефективността му. За подобряване,
развитие и повишаване конкурентоспособността му са необходими мерки за повишаване
възможностите за инвестиции, свързани с модернизиране на земеделските стопанства, създаването на
нови такива, развитие на био производства, преработвателни предприятия и др. Несъществена част от
произведената продукция се използва като суровина хранително-вкусовата промишленост, което е
красноречив показател за недостатъчното интегриране между земеделието и хранително-вкусовата
промишленост.
Рибарство: Рибарството е традиционен поминък за територията на МИРГ „Поморие“, който дава
специфични особености и на други сфери на дейност – туризъм, ресторантьорство и др. Регистрирани
са 151 риболовни кораба с 316 бруто регистър тона. По данни на ИАРА броят на издадените
разрешителни за стопански риболов в ареала на Поморие е 118, регистрираните даляни са 4 (Аурерия
– Поморие, Равда – Поморие, Черна скала – Поморие и Бункера– Поморие), регистрирани са 3
рибовидни стопанства, произвеждащи по 8 т/г. риба и 3 фирми за преработка на риба („Сами-2004"
ЕООД, „Фиш Комерс Поморие" ЕООД и „Поморие Фиш" ЕООД). Издадени са билети за любителски
риболов 397 жители на община Поморие. В шелфа около Поморие има голямо находище на черна
мида. Преработвателната промишленост е тясно свързана и зависима от морския риболов и
аквакултурите. Заетите в сектора на територията на МИРГ „Поморие“ са около 1%. По сведения на
общинската администрация и самите рибари в община Поморие, рибарството не е единствен поминък
за практикуващите тази професия. Обичайно те се занимават и с други дейности, които най-често са в
туристическата сфера – осигуряване на места за нощувка на летовници, атракции (например, разходка
с рибарско корабче за туристи), други услуги.
Като цяло Черно море се характеризира с бедно разнообразие от търговски видове и сезонност на
риболовните дейности. Сектор „Рибарство и аквакултури“ на територията на МИРГ „Поморие“ се
характеризира с това, че голяма част от риболовните кораби са остарели и икономически
неефективни поради ниската енергийна ефективност, неподходящото оборудване и др. Условията за
безопасност на борда са ненадеждни. Не е малък и процента на неактивните риболовни кораби. Не са
достатъчни съоръженията за обработка на отпадъците и не съществуват адекватни условия за
директна продажба, безопасност и работа. Стопанската дейност на рибарите е затруднена заради
постоянно увеличаващи се променливи разходи, което води до нестабилни приходи и ниски или
никакви печалби, оттам по-висок риск на стопанската дейност, по-ниска кредитоспособност, помалко налични средства за инвестиции и иновации. Липсва интегрираност на веригата за добавяне на
стойност и диверсификация на дейността, която да допринесе за подобряване на икономическото
представяне на сектора. В следствие на слабото икономическо представяне на сектора не се
осъществяват инвестиции, свързани с условията на труд, безопасността и здравето над нормативните
изисквания.
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Секторът се сблъсква и със сериозни ограничения, водещи до намаляване на неговата рентабилност и
загуба на работни места. Това се отразява и върху местната икономика, която губи своята
жизнеспособност и възможност за предоставянето на услуги на своите жители. Дейностите, които
насърчават икономическата диверсификация и нови форми на доход, могат да помогнат за
икономическото възраждането на общността и района, от което в крайна сметка ще имат полза
рибарите.

Техническа инфраструктура: В инфраструктурно отношение МИРГ „Поморие“ се характеризира с
относителна хомогенност в отделните населени места, както като наличие на системи и съоръжения,
така и като ниво на тяхното състояние. За по-бързото развитие на икономиката в региона е
идентифицирана необходимостта от приоритетно доизграждане и модернизация на транспортните
комуникации. Републиканските пътища, обслужващи населените места в община Поморие са общо
56,4 км: I-ви клас – 16.600 км и III-ти клас – 39.800 км. Със съществено значение е път I – 9, но
интензивното транспортно движение по него води до замърсяване на околната среда и натоварване на
привлекателни туристически зони с нетипични функции. Извеждането на транзитния и товарен
трафик от крайбрежната зона се осъществява от етапно развитие на три регионални транспортни
връзки с направление изток - запад, осъществяващи връзка между път I-6, I-9 и III-906. Предстои
изграждането на автомагистрала “Черно море”, с цел подобряване на транспортните и социалноикономическите връзки с други общини и региони.
Незадоволително е състоянието на третокласната пътна мрежа в общината, където около 62.6% от
трайната настилка е в лошо състояние – компрометирано асфалтово покритие, с множество локални
повреди и влошено отводняване. Делът на общинските пътища в пътната мрежа на МИРГ „Поморие“
е 73%. За подобряване на тяхното състояние са необходими значителни инвестиции за
рехабилитация.
Водният транспорт заема все по-важно място, като развитието му е насочено основно към
туристическото корабоплаване. Пристанище „Поморие“ осигурява удобна морска връзка с близо
разположените градове Бургас, Несебър, Созопол и Варна. Разполага с 2 корабни места с дължина на
кейовете 435 м. Дълбочината на газене е 7,2 м. Откритите складови площи на пристанището са 4500
кв. м. Пристанището съществува главно като туристическо, т.е. обслужва малки пътнически
корабчета и яхти, и риболовни лодки. Непосредствената връзка между пристанището, крайбрежния
булевард и жилищните части на града, са условие за повишаване атрактивността и туристическата
привлекателност.
Територията на МИРГ е с добро покритие с телефонна мрежа, покритие от мрежите на мобилните
оператори и интернет достъп. Изключение правят някои от по-отдалечените населени места, поради
релефните особености в Източна Стара планина.
Дейността по водоснабдяване и канализация на територията на общината се осъществява от „ВиК”
ЕАД, гр. Бургас. Водоснабдени са 100% от населените места в обхвата на МИРГ, а канализирани са
само градовете Поморие и Ахелой и частично в гр. Каблешково и село Габерово.
Експлоатират се общо 40 бр. каптажа, 9 бр. тръбни кладенци и язовир „Камчия“, като водоизточници.
Водопроводната мрежа е изградена в периода 1970-1980 г. Около 90 % от водопроводите - азбесто10

циментови тръби не отговарят на съвременните изисквания, поради което е необходима тяхната
подмяна. Съществуващата вътрешна водопроводна мрежа в общината е с обща дължина около 160
км, а външните захранващи водопроводи - около 121 км. Изградените водопроводи не задоволяват
напълно нуждите на общината от максимална дневна консумация на вода. Водопроводната мрежа не
е в добро експлоатационно състояние и загубите на питейна вода са големи.
Необходимо е цялостно изграждане на канализационната мрежа и модернизиране на съществуващата.
Всички населени места на община Поморие са електрифицирани. Регионалната мрежа е добре
развита, с показател на изграденост над средния за страната по отношение плътност на инсталираните
мощности в п/ст 110 / 20 кV. Необходимо е газифицирането на общината, като подаването на битова
газ е трябва да бъде както за обществените сгради, така и за фирмите и частните домове. Това
значително ще намали обществените разходи, ще понижи себестойността на произвежданата
продукция и ще намали разходите за електричество на домакинствата.
В населените места на общината се наблюдават проблемни точки свързани с: Необходимо е
опазването на културно-историческото наследство и на недвижимите културни ценности. Решаването
на проблемите на урбанистичното развитие е непосредствено свързано с устройственото планиране
на територията на общината. Осигуряването на устойчивост на селищната мрежа и изграждането на
качествена селищна среда, гарантираща устойчиво социално-икономическо и екологическо развитие
и достоен жизнен стандарт и съществуване следва да бъде една от приоритетните задачи пред
общинската.
Човешки ресурси: Към 1.02.2011 г., по данни на НСИ, коефициентът на заетост на населението на
възраст 15 – 64 г. в община Поморие е 49.3% при 54.7% за област Бургас. Коефициентът на
безработица е 22.1% при 17.6% за областта.
Към края на август 2011 г. общият брой на безработните лица в община Поморие е 352 души, от
които 148 са жени. От възрастова гледна точка най-голям дял в безработицата имат хората над 55годишна възраст (17.0%), а след тях – хората на възраст 35-39 години (14.5%), тези от 25 до 29 години
(13.6%), от 40 до 44 години (13.1%) и т.н.
Разгледани по професионален признак, безработните са най-многобройни в графата „без
квалификация” – 153, а най-малобройна е групата на специалистите – 57.
Сред групите в неравностойно положение на пазара на труда в община Поморие тази на хората без
квалификация съставлява 43.5% от общия брой регистрирани безработни, групата на хората с
основно и по-ниско образование – 39.2%, младежите до 29 години – 21.9%, продължително
безработните (с престой на ДБТ над 1 година) – 4.0%, и лицата с намалена работоспособност – 4.5%.
От януари до август 2011 г. на първичния пазар на труда най-много свободни места са били обявени в
сферата на услугите - най-вече в хотелиерството и ресторантьорството, търговията, операциите с
недвижимо имущество и др., както и от областта на селското, горското и рибното стопанство. Наймного са търсени хората без квалификация (448 от общо 565).
Относително висок е делът на безработицата сред младежите в община Поморие на възраст до 29г. –
17.3%. Необходимо е подобряване на качеството на работната сила, нейната адаптивност към
променящите се условия на пазара на труда и пригодност за заетост чрез мерки за насърчаване
усъвършенстването на човешките ресурси, тяхната социалната интеграция и конкурентоспособност.
Необходимо е предприемането на интервенции за създаване на устойчиви работни места сред жените,
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младежите между 19 и 29г. и другите рискови групи на пазара на труда – продължително безработни
лица, етнически малцинства. Община Поморие има качествени човешки ресурси и на нейна
територия могат да се развива разнообразна икономика, включително и такава с високи технологии.
Образование, здравеопазване, социални услуги: Община Поморие има характерна за градските
общини образователна характеристика. В общината има него има 11,3% висшисти; 36,7 % със
средно образование; 34,5 % с основно; 16% с начално образование; 1,2 % без образование
(незавършено начално или непосещавали училище). Най-малката група представляват хората с висше
образование – 11.1%, а най-голямата са хората със средно образование – 49.7%. Степента на
образованост на населението на община Поморие се увеличава през последните години. Наблюдава
се ясно изразената тенденция на увеличаване на броя и дела на лицата с висше и средно образование
и съответно намаляване на броя на тези с основно и по-ниско образование. Към учебната 2014/2015 г.
образователното дело в община Поморие се осъществява в 12 учебни заведения, от които 1 начално, 9
основни, 1 средно, 1 професионална гимназия, 8 детски градини и 1 обслужващо звено в системата на
образованието - Общински детски комплекс Поморие. Извънкласните дейности се реализират в
Общински детски комплекс, читалищата, спортните клубове и НПО. 4 училища са средищни.
Всички училища и детски градини са общински и функционират по системата на делегиран бюджет .
В общинските училища са се обучават 2270 деца в 103 паралелки. 60 деца в задължителна
предучилищна възраст са записани в предучилищни групи към училищата. Децата със специални
образователни потребности са 37 за цялата община.
За период от близо 10 години спадът на децата посещаващи училище е 9%, като в абсолютни цифри
това прави приблизително 205 деца. Това е спад но съпоставим със селските общини в България ,
представлява устойчивост и нормално функциониране образователната система.
На територията на община Поморие са разкрити 20 индивидуални специализирани практики, 2
медицински центъра, от които единият не функционира и една медико-диагностична лаборатория по
микробиология и паразитология.
Специализираната медицинска помощ е концентрирана в гр. Поморие, като в останалите населени
места, конкретно в гр. Каблешково има само една практика по вътрешни болести.
Почти всички лекари специалисти, регистрирали индивидуални практики, са лекари от болничната
помощ, с изключение на специалистите по физикална и рехабилитационна медицина, които
осъществяват дейност в хотелски комплекси със СПА центрове.
На територията на общината функционират една Многопрофилна болница за активно лечение МБАЛ - Поморие ЕООД, две специализирани болници за рехабилитация - и двете държавна
собственост и с национално значение, предвид специфичните географски и природни характеристики
на община Поморие.
В община Поморие са регистрирани 14 дентални практики. Независимо от относително оптималния
брой лечебни заведения за специализирана медицинска помощ, общият брой на лекарите е
недостатъчен и те осъществяват дейност в две и повече лечебни заведения. В хотелите на община
Поморие не са регистрирани лечебни заведения за извънболнична помощ. Налице са договори с
лечебни заведения, за осигуряване на дейностите по водното спасяване и обезопасяване на водните
площи. Медицинското осигуряване за туристите се обезпечава съгласно Методичните указания на
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Министерство на здравеопазването и РЗИ-Бургас за получаване на медицинска помощ от различните
категории туристи - български граждани, граждани на ЕС и европейското икономическо
пространство и граждани на трети страни, но се срещат значителни трудности при прилагане на
здравноосигурителния модел, за български граждани, които пребивават извън здравния район по
местоживеене и за чуждите граждани, вкл. граждани на ЕС. Развитието на Област Бургас, респ. на
Община Поморие, като най-посещаваната туристическа дестинация от български и чуждестранни
туристи, през летния период предизвиква сериозни затруднения в медицинското им обслужване,
особено пред вид несъответствието на предлаганото качество на услугите спрямо изискванията.
Големият поток туристи поставя остро въпроса за тяхното медицинско обслужване, като се има пред
вид, че структурата на лечебната мрежа в населените места по Черноморието е съобразена с броя на
постоянното население и потенциала на лечебните заведения не може в пълна степен да отговори на
повишеното търсене на медицински услуги през летния сезон. На територията на община Поморие
няма разкрито лечебно заведение тип „хоспис” и/или структури за долекуване и продължително
лечение, също така няма разкрит дежурен кабинет за медицинско обслужване на населението.
Осигуреността с медицински специалисти на 10000 души от населението в община Поморие е с пониски стойности от оптималните, което рефлектира върху качеството на медицинските услуги.
Недостатъчен е броят па работещите специалисти в извънболничната и болничната медицинска
помощ, а средната възраст на същите е висока. В търсене на по-атрактивно заплащане на труда се
наблюдава изтичане на специалисти към областния център и извън страната;
Преобладаващата част от амбулаториите за първична медицинска и дентална помощ, както и всички
лечебни заведения за специализирана доболиична медицинска помощ са съсредоточени в общинския
център, което ограничава възможностите за достъп на пациентите и за оказване на качествена
първична и специализирана медицинска и дентална помощ, както и лекарствоснабдяването в малките
и отдалечени населени места. Поради липса на достатъчен брой общопрактикуващи лекари и
дентални лекари физическото обслужване на пациенти в селата е затруднено. Ограничен е достъпа до
специализираната медицинска помощ за населението в малките населени места, отдалечени от
общинския център. Налице е необходимост от развитие на услугите свързани едновременно с
медицинското обслужване и социалната подкрепа в общността, както и от подобряване на битовите
условия за работа и живот на лекарите в селските райони, с цел ограничаване на текучеството на
общопрактикуващи лекари и привличане на квалифицирани лекари с придобита специалност „обща
медицина”.
Това може да се постигне чрез прилагане на мерки за: подобряване профилактиката на заболяванията
на населението от по-отдалечените села, която и е свързана с допълнителни разходи за транспорт от
страна на пациентите до специализирани лечебни заведения, с цел извършване на изследвания и
консултации, което води до отказ на пациентите от провеждането на профилактични прегледи;
повишаване капацитета на лечебните заведения за участие в промотивни и профилактични програми;
прилагане на специализиран подход и грижи за лицата в неравностойно положение, на тези от
уязвимите групи с цел осигуряване на равнопоставеност в достъпа до здравни услуги; осигуряване на
достъп за пациентите до мрежата за социална подкрепа, като част от интегралния подход, пряко
свързан с активна работа на социални работници и психолози и тяхното сътрудничество с
медицинските специалисти; осигуряване на дългосрочни грижи за възрастни хора чрез развитие на
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система от лечебни заведения за долекуване, продължително лечение и възстановяване и лечебни
заведения тип „хоспис".
Туризъм и култура: Туризмът ще продължи да бъде структуроопределящ за местната икономика.
Ключ към успеха на туристическия продукт на община Поморие би могло да бъде развитието на
продукти, които се радват на сериозен интерес на чуждестранния пазар: гастрономия и вино,
културно-историческо наследство, селски и екотуризъм, приключенски туризъм, балнеолечение, спа
и оздравителен туризъм. Недостатъчна все още е рекламата и информационното осигуряване,
необходимо е прилагането на по-агресивна маркетингова стратегия и реклама за привличане на поголям брой чуждестранни туристи. Недостатъчни са средствата за опазване и поддържане
недвижимите културни ценности, за съхраняване и опазване на природното наследство, за развитие
на туристическата инфраструктура. Необходимо е подобряване на квалификацията и уменията на
персонала зает в туристическия сектор. Налице е концентрация на контингент на морето (градовете
Поморие и Ахелой) и неусвоен туристически ресурс във вътрешността на общината.
Богатото културно-историческото наследство на територията на община Поморие създава множество
предпоставки за диверсификация на източниците за устойчиво местно развитие, предвид
обстоятелството, че вътрешните зони на общината дават много възможности за алтернативен туризъм
(културен, еко, спа, селски), който да привлече туристи, да разнообрази икономическата база и да
създаде нова заетост.
Сред най-значимите културни забележителности са:


Манастир "Свeти Георги" - мъжки православен манастир, известен с лековитото си аязмо;



Архитектурен резерват - Стари поморийски къщи - Къщите са строени през 19 век и имат
черти, характерни за "черноморската градска къща" - двуетажни, с каменно приземие и
паянтов етаж с дъсчена обшивка от чамови дъски и букови цепенки върху тях;



Църква "Преображение Господне" - църквата е най-старата постройка в града. Изградена е
през 1763 –1765г.;



Тракийска куполна гробница - намира се под насипа на надгробна могила. Изградена е от
камък и тухли, с оригинално засводяване на централното помещение;



Исторически музей - в музея е експонирана историята на града и региона от праисторическия
до късно средновековния период ;



Музей на солта - единственият в България и на Балканския полуостров специализиран музей
за историята и технологията на производството на сол чрез слънчево изпарение на морска
вода. Създаден е в рамките на проект финансиран по Програма ФАР на ЕС. Солниците към
музея произвеждат сол по същия начин, по който това се е осъществявало в древността.
Посетителите могат да видят "на живо" всички технологични операции, да разговарят със
соларите, да усетят автентичната атмосфера на миналото.

В Община Поморие има 13 читалища - 2 от които в общинския център и 11 в селата на общината.
Читалищата са единствените обществени сгради в селските населени места, в които се извършва
социално-културна дейност и все още не са загубили културно-просветната си значимост.
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Други културни институции на територията на общината са: Общински детски комплекс с танцов
ансамбъл "Раковина", школа по изобразително изкуство", езикови школи, компютърен клуб и др;
Общински музей и галерия; Общински духов оркестър "Поморие"; Културни сдружения - "Тракийско
дружество" и българо-гръцко дружество; Хорови формации - "Прима" и "Анхиало", църковен хор;
Клуб по спортни танци "Блясък"; Фондация "25 века - Поморие"; Фондация "Света Богородица достойно есть"
Усилията на община Поморие са насочени към обвързването на културните традиции и
туристическия продукт, с цел нейното превръщането й в примамлива дестинация за културен отдих и
туризъм.
Значими културни мероприятия от регионален характер са: :


Национални поетични празници “Яворови дни” ( Националните поетични празници
“Яворови дни” са посветени на поезията – провеждат се юни);



Празници на виното “Море от вино“ (През целия месец се предлагат безплатни дегустации
на най-нови продукти на винарната на Феста Холдинг за всички жители и гости на Поморие,
съпътствани от богата културно развлекателна програма -провежда се август);



Международен фестивал за православна музика “Св. Богородица – Достойно естъ”
(провежда се юни);



Фестивал на духовите оркестри и мажоретни състави “Ритъмът на морето” ( Фестивал на
духовите оркестри и мажоретни състави провежда се септември );



Международна детска изложба “Децата рисуват цветята, морето, света”( Изложба на
детски рисунки -провежда се март);



Международен фолклорен фестивал на балканските народи (провежда се август в
Ахелой);



Международен фестивал за деца и младежи „Звездни мостове“ ( Международен конкурс
фестивал за деца и младежи „Звездни Мостове“, презентиращ различни видове изкуства. –
провежда се юни);



Кулинарен фестивал „Пъстра трапеза” (Това е единствен по рода си национален кулинарен
фестивал у нас. Създаден е през септември 2008 г. и в него се преплитат кулинария, фолклор,
творчество и занаяти -провежда се септември);



Честване на битката на цар Симеон при река Ахелой (празник);



Хоро край Поморийския бряг (празник на спортните танци).

На територията на община Поморие автентичността и красотата на селата са главна и найпривлекателна причина, която води туристите към тях. Сред най-отличителните черти на региона е
запазеният селски бит и колоритност. При практикуването на селски туризъм, туристите имат
невероятната възможност да се включат в ежедневието и бита на домакинствата. Много от тези
населени места са запазили автентичните български традиции непокътнати. Туристи от всички
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краища на света са добре дошли да станат част от традициите, природата и изключителните
забележителности на региона.
Село Бата е основано е по време на османското владичество като дервенджийско селище на
Дюлинския проход. В село Бата има читалище „Георги Ил. Маджаров“ (основано през 1910г. под
името „Георги Кондолов“) и там може да се разгледа етнографска сбирка. В читалището има група за
автентичен фолклор. В селото се намира църквата „Св. Троица“, която е построена и функционира от
1909г. В околностите на селото са открити следи от тракийско селище (в местността „Бей кьой”,
между селата Бата и Порой), прераснало по-късно в римската пътна станция „Казалет” на пътя
Анхиало (Поморие) - Марцианопол (Девня). В местностите „Карабаир” и „Кавадере” могат да се
видят останки от крепостта „Калето” и параклис. До тях може да се стигне по черен път. В село Бата
има заведения за хранене и развлечение, които предлагат богата развлекателна фолклорна програма и
автентична българска кухня.
Село Каменар е създадено от преселници от Егейска Македония. И досега има къщи, в които се
говори само на македонски диалект. До 1934г. година името на селото е Алекария. В селото има стара
православна църква „Св. Парашкева“, строена през 1860г. с ценни икони и дърворезба. Тя е
действаща само на големите религиозни празници. В селото се намира и читалище, създадено през
1926г., което е филиал на Читалище „Просвета”, гр. Поморие. През 1936г. е построена масивна сграда
за училище. През 1942г., след като Беломорската област бива присъединена към България, 19 от
заселилите се в Каменар бежански семейства се връщат по родните си места в Беломорието. Около
селото има минерални извори, а в него чешма с минерална вода.
Село Александрово, старото име на което е Кaра кая е свързано с една от най-паметните битки на
средновековна България с Византия - Ахелойската битка. В землището на село Александрово се е
намирал и средновековният манастир „Паная“. Следи от него са запазени в местността „Панаята” на
около 3 км от селото. До началото на ХХ век, там още личали развалини на голяма църква и зидове,
за които местното население разказва, че е било манастир. Непосредствено до селото се намира
аязмото „Света Троица“. От 2005г. в селото започват да градят църква, която местните жители искат
да нарекат като аязмото, но по настояване на сливенския митрополит, който се позовава на стари
източници, тя получава името „Покров на Света Богородица“.
Село Горица е с над петстотин годишна история и старото му име е Орман. В землището на селото, в
красивата местност Плоската могила, се намира уникално праисторическо поселение от каменномедната епоха. В землището му недалеч от селото се намират две тракийски могили. През Горица е
минавал стар римски път, идващ от изток и продължаващ на запад. От калето на стръмния баир
между двата дола е запазена северната стена, зидана с хоросан. Крепостта има триъгълна форма и
разполага с три входа. През 1960г. в село Горица е открит значителен по размер мраморен релеф на
Тракийския конник с изключително майсторска изработка. Районът на село Горица е много богат на
паметници от тракийско време. Тук са открити една тракийска колесница с бронзова украса, много
монети от II век и основи на сгради от римския период. В селото се намира църквата „Св. Арх.
Михаил“, основана през 1856г. и е постоянно действаща. В село Горица всяка година се празнува
обичаят Лазаруване. В Горица туристите могат да се запознаят с технологията за производство на мед
и да се докоснат до ежедневието на медопроизводителите. На 8 ноември всяка година се чества
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храмовият празник на селото. Благоприятните климатични условия и природни дадености, съчетани
със съхраненото културно наследство, правят село Горица интересно място за отдих и туризъм.
В близост до село Гълъбец се намира вековната брястова гора – „Корията“ с площ от 20 ха. Тя е
природна забележителност, в която е забранена сечта на дървета, късането на всякакви растения и
ловът на диви животни. В землището на село Горица се намира защитена местност Чаирите. Там
може да бъде видяно уникалното снежнобяло блатно кокиче. То има невероятни лечебни свойства и е
включено в Червената книга на България, в категория „застрашен вид”. В селото действа народно
читалище „Самообразование“ – 1928г., в него се намира библиотека с 7202 тома. От 2008г. насам,
читалището разполага и с етнографска сбирка, дарение от местното население. Експозиционната
площ е организирана в три раздела – труд, бит и култура, и е репродукция на етнографска къща.
Освен характерните за региона съдове и оръжия на труда, акцент се поставя и на два обичая: „на
седянка“ или т.н. „на раздумка“ и „коледуване“. Проследен е пътят на вълната - от стригането,
прането, преденето и тъкането - до крайната продукция.
През 1969г. Каблешково е обявено за град в Община Поморие. Бившето село привлича туристи с
уникални студени минерални извори, които се намират в околностите му. В града се намира и
Народно читалище „Атанас Манчев“, основано през 1920г. под името „Саморазвитие“ и към днешна
дата разполага с библиотека с 20 384 тома. В сградата на читалището има експозиционна площ,
посветена на „Козарева могила“. В града се намира и църквата „Свети Димитър“, построена през
1869г. и обявена за паметник на културата. Тя е постоянно действаща с редовни служби.
Село Козичино на 42 км северно от град Поморие. Козичино е известно още като Еркеч. Найпопулярната теория за произхода на турското име на селото е, че произхожда от турските думи еркен геч, т.е. мини, замини, не замръквай. Друга версия за произхода на името на селището се
свързва с „еркечите“ - козли, водачи на стадото. Поради тази причина и селото е преведено от
турското Еркеч на българското Козичино. Според легендите селището е възникнало по времето на
царете Асен и Петър. Козичино е известно с уникалните си и изключително добре запазени
фолклорни традиции, носии и местен говор. Еркечката общност е силно затворена и специфична,
което обуславя цялостната интересна и автентична атмосфера. Всяка година на Цветница в селото се
практикува обичаят Лазаруване. Също така се празнуват и Силиврия, Ивановден, Бабинден,
Петровден, еркечка сватба, Валянка, еркечка седянка, Еньовден и др. Необичайни и силно
въздействащи са еркечките традиционни танци. Всички обичаи се пресъздават от фолклорния състав
към читалището. В Козичино има етнографски комплекс, но почти всяка къща в селото има своя
етнографска сбирка, пазена и събирана от поколение на поколение. В селото е запазена единствената
у нас действаща машина за лимонада отпреди двеста години. Лимонадата се произвежда по
класическия начин и се бутилира в оригиналните бутилки с керамично-телена запушалка.
В село Козичино е действащо НЧ „Просвета“ – 1906 г. То организира представянето на редица
събития, сред които лазаруване, традиционната дейност „Валянка“, народни танци и др. В селото се
провежда ежегодно международен пленер „Еркеч ”. В периода на провеждане на пленера се събират
да творят художници от страната, а техните творби се експонират в картинната галерия към
читалището. В селото се намира църквата „Св. Параскева“, основана през 1848г., тя е действаща само
по големите религиозни празници.
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В Козичино има и действаща вятърна мелница с хотел и ресторант към нея. Там се намира и старата
къща „Дарака“, която разполага с автентична техника, инструменти от бита, носии и е организирана
като етнографски музей. Посетителите се запознават с механизма на функциониране на дарака и имат
възможност да изпробват българска носия и да си направят снимки за спомен. В селото се провежда
сафари (с джипове), а в щраусовата ферма има възможност за дегустация на яйца и месо от щрауси.
Село Медово е разположено в подножието на Айтоска Стара планина, има мек климат и множество
минерални извори. Северно от Медово лъкатуши река Ахелой, на която се намира красивият и чист
язовир „Ахелой“. Кметството в селото отправя следното предложение за еднодневна пешеходна
екскурзия „По стъпките на цар Симеон“ – посветена на едно от най-знаменателните събития в
средновековната ни история – голямата битка при Ахелой от 917г., в която войските на цар Симеон
нанасят съкрушително поражение на византийците. Сражението е триумф на Симеоновата дарба за
изграждане на добра военна стратегия. Наличието на минерални извори благоприятства за бъдещото
развитие на селото като център на селския и балнеоложки туризъм. В село Медово има шато с
действащ етнографски комплекс. В селото се намира църквата „Св. Никола“, основана през 1870г. Тя
е действаща само на големите религиозни празници. Традиционно в селото се организират чествания
на празниците Коледа, Великден, Заговезни и др., които могат да бъдат наблюдавани от
посетителите.
Село Порой е антично тракийско селище, известно в официалните римски документи от началото на
новата ера. За първи път името на селото е споменато в така наречените пътеводители. На 26
октомври, Димитровден, всяка година се организира празник на село Порой.В района на селото се
намира единствената мотописта от пясък на Балканите. На нея се провеждат състезания от
европейския шампионат. Трасето всело Порой е уникално по рода си заради своята пясъчна
естествена почва и се нарежда сред най-предпочитаните в Европа. За всички любители на мотокроса,
пистата в село Порой дава прекрасна възможност да практикуват или да се любуват на хобито си.

Спорт: На територията на МИРГ „Поморие“ има създадени добри условия за спорт, чрез наличните
стадиони, игрища и спортни площадки. Черно море дава добри възможности за спортен риболов,
ветроходство и яхтинг. Своята дейност развиват 28 спортни клуба. Основните потребности в тази
сфера са свързани с осигуряване на възможности за масов спорт - модернизиране на стари или
изграждане на съвременни спортни площадки.

ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ „ПОМОРИЕ“:

Човешки потенциал: Установеното добро образователно равнище на местните жители и
сравнително балансираната полова структура и преобладаващия дял на населението в трудоспособна
възраст, дават възможности за професионална подготовка, ориентирана към изискванията на пазара
на труда и възможности за реализиране на програми за квалификация и преквалификация на трайно
безработни. Нарастването на броя на лицата с висше образование и намаляването на броя на лицата с
ниско образование дават възможност да се инвестира в създаването на високо квалифицирани
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работни места с високо заплащане. Прилагането на пакет от мерки за задържане на населението в
населените места и ограничаване на обезлюдяването са основна философия на Стратегията за ВОМР
на МИРГ „Поморие“. Потенциалът за развитие на територията включва още: осигуряване на
инвестиции в реалния сектор, които да способстват за разкриване на нови работни места, да доведат
до обновяване на технологичното оборудване, осигуряващо производство на конкурентна продукция,
за финансиране на нови производства; професионална квалификация за безработните, които нямат
такава за заемане на определено работно място, с осигуряване на последваща заетост; обучение на
работното място - там, където е необходимо да бъдат разкрити нови работни места за стажуване с
последващо включване в процеса на работа; консултантска подкрепа за стартиране на собствен
бизнес, иницииране на алтернативни форми на заетост в сектора на рибарството и аквакултурите.
Усилията следва да бъдат насочени и към повишаване качеството на живот на жителите на община
Поморие, създаване на благоприятни условия за развитие на традиционни за района дейности като
риболова, преработвателната промишленост, земеделието и туризма, разкриване на нови работни
места и запазване на съществуващите.
Икономически потенциал: Територията на МИРГ се характеризира с ресурсна осигуреност за
развитие на туризма, хранително-вкусовата промишленост, земеделието, горското и рибното
стопанство селскостопанско производство. Агро-екологичните условия на територията определят
възможностите за увеличаване на обработваемата площ и развитие и усъвършенстване на
традиционни за територията и чувствителни сектори от растениевъдното производство –
зърнопроизводство, лозарство, животновъдство. Свободните земеделски площи могат да се
използват за създаване на масиви от трайни насаждения, овошки, етерично – маслени култури,
билки и др. в местата с подходящи почвено-климатични условия. Висок е потенциалът за развитие
на биологичното растениевъдство и животновъдство. Важно условие за осигуряване на устойчива и
позитивна икономическа динамика е реализацията на потенциала за обвързване производството на
суровини с процеса на преработка, създавайки добавена стойност. Съществува ресурсна
обезпеченост за развитие на селскостопанските производства, осигуряващи суровините за
преработващата и хранително-вкусовата промишленост, което е предпоставка за създаване на
малки мощности за преработка на плодове, зеленчуци, мляко, месо и риба, обвързвайки
производството на суровини с процеса на преработка и създавайки добавена стойност. На
територията има потенциал за организиране на хоризонтални и вертикални връзки в хранителната
верига и схеми за директни продажби, маркетинг на местни продукти, както и за внедряване на нови
технологии за разширяване и развитие на местното производство. Тук развиват дейност множество
фирми в сферата на добивната промишленост, машиностроенето, металообработването и
електротехническата промишленост. Същите се нуждаят от повишаване на производствения си
капацитет, оптимизация на производствените процеси, замяна на морално остарели технологии с
нови такива и повишаване на качество на произвежданите продукти. Чрез Стратегията за ВОМР се
създават възможности за диверсификация на местната икономика и повишаване
конкурентоспособността на микро, малките и средни предприятия, въвеждане на иноваци и
развитие на нови производства и дейности за ареала. На територията на МИРГ „Поморие“ има
възможности за развитие на морски, селски, балнеолечебен, рекреативен и културен, като е наличен
потенциал за развитие на конгресен, спа и уелнес, познавателен, еко и орнитоложки, яхт, фото и
хоби туризъм, спортен и подводен риболов.
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Потенциал в рибарството: Секторът „Рибарство и аквакултури” на територията на МИРГ
„Поморие” се сблъсква със сериозни ограничения, водещи до намаляване на неговата рентабилност и
загуба на работни места. Това се отразява и върху местната икономика, която губи своята
жизнеспособност и възможност за предоставянето на услуги на своите жители.
Други заплахи, които стоят пред развитието на сектора на територията на МИРГ е, че поради
затворения характер на Черно море, влиянието на климатичните изменения може да се отрази
съществено върху биоразнообразието и местообитанията, които така или иначе са бедни на
разнообразие от търговски видове и сезонност на риболовните дейности.
МИРГ „Поморие” може да подпомогне подобряването на икономическото състояние на рибарите чрез
възможности за повишаване на добавената стойност на продуктите им, както и чрез
диверсифицирането на доходите на рибарите чрез участие в допълнителни дейности като туризъм,
ресторантьорство, предоставянето на екологични услуги в съответствие със същността на риболовния
бизнес на рибарите, които са два от основните принципи на Програмата за развитие на морското дело
и рибарството.
Инфраструктурен потенциал: Основно е свързан със създаването на качествена средата на живот,
съхранение на местната идентичност, културно-историческото и природното наследство чрез
инвестиции в инфраструктура за подобряване привлекателността на рибарския район, опазване на
културата и морското културно наследство, и туризма.

Туристически потенциал: Територията на МИРГ „Поморие“ има голям потенциал за развитие на
устойчив туризъм, чрез опазване и експониране на природното, културното и морското наследство и
насърчаване на приемственост по отношение на живото наследство и традициите. В обхвата на МИРГ
попадат защитени местности и зони, геотермални извори, находище на лечебна кал, обекти на
културно-историческото наследство, множество църкви, които формират сериозен потенциал за
развитие на различни видове туризъм - селски, балнеолечебен, рекреативен и културен, като е
наличен потенциал за развитие на конгресен, спа и уелнес, познавателен, еко и орнитоложки, яхт,
фото и хоби туризъм, спортен и подводен риболов. Съхранената културна идентичност и богатството
на териториалния културен календар очертават наличието на съществен потенциал за развитие на
алтернативни видове туризъм. В тази връзка е наличен ресурс за разработване и популяризиране на
местни специфични териториални туристически продукти и атракции. Наличните свободни и
неизползвани бази и имоти в сферата на рибарството могат да бъдат използвани и предоставени на
частната инициатива за разгръщане на настанителни бази, атракции и други туристически обекти.

2.2. Екологични характеристики
Територията на община Поморие е предимно равнинна. Обширните крайморски тераси под
Сарафово до Каблешково и Ахелой преминават в равната долина на р. Хаджийска на север. От запад
под Каблешково са хълмовете на предпланините с надморска височина до 300 – 350 м. Две реки
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пресичат територията на общината и се вливат в Черно море – на р. Хаджийска е изграден яз.
“Порой”, а на р. Ахелой – яз. “Ахелой”.
Климатът, повлиян в най-голяма степен от Черно море, се характеризира с мека зима и
прохладно лято. Пролетта настъпва по-късно, а есента е по-продължителна. Средната годишна
температура в Поморие е 12,9 градуса. Средната януарска температура е 2,6 градуса, а средната
юлска – 23,6.
Общината се характеризира с мек морски климат, плавни теренни форми, плодородната почва,
отличните условия за лозарство и градинарство.
Южните брегове край Сарафово – Поморие и край Ахелой са подложени на морска абразия
механичен тип, чието действие води до активизиране на свлачищата, които са развити почти по целия
бряг. Всичките са съвременни, с периоди на стабилизация и затихване, които се редуват с активно и
бързо придвижване на земните маси към морето. Последен такъв случай е наблюдаван през април
1997 г. край Ахелой.
В района на гр. Поморие се проявяват щормове с различна повторяемост и сила. В някои
случаи голямата вълна нанася значителни щети на града. Към групата на внезапно действащите
процеси на територията на общината се отнасят множество прориви на подземни води в минните
разработки. В някои ниски равнинни части се наблюдават заблатявания и мочурища.
На територията на общината се намира по-голямата част от запасите на кафяви въглища с
повишено съдържание на сяра от Бургаския въглищен басейн. Добивът на въглища има съществено
стопанско значение. На територията на общината са открити две находища на термоминерални води
при с. Медово, известни под единното наименование хидротермално находище, и едно при с.
Каменар.
Поморийското езеро е естествено находище на лечебна кал и рапа, на базата на което е
организирано производство на лечебни луги с екстракти. Находището е с висока минерализация.
Морска сол се добива чрез изпарението на морската вода.
В шелфа около гр. Поморие има голямо находище на черна мида.
В община Поморие се срещат 258 вида лечебни растения от 68 семейства, два от които са
защитени от Закона за биологичното разнообразие.
Тук се намират природните забележителности „Добровански гъби” до с. Бата, „Корията” вековна брястова гора до с. Гълъбец, „Поморийско езеро” – гр. Поморие, „Чаирите – блатно кокиче”
до с. Горица. На територията на общината се намира и уникалната природна зона Емине, която се
разпростира в землищата на гр. Каблешково, гр. Поморие, с. Александрово, гр. Ахелой, с. Габерово,
с. Горица, с. Каменар, с. Козичино, с. Лъка, с. Медово, с. Порой.
Поморийското езеро е разположено на територията на гр. Поморие и гр. Ахелой. Тук са
установени някои редки и застрашени видове, включени в Червената книга на България и
приложение ІІ на Закона за биологичното разнообразие.
От 2002 г. Поморийското езеро и устието на р. Ахелой с обща площ 814 ха е обявено за
територия по Рамсарската конвенция за влажните зони с международно значение.
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От екологична гледна точка най-важните преимущества на рибарската област са
морето, крайбрежието, обработваемите земи и горите. Натрупаното през вековете усвояване на
природните ресурси е довело до обособяване на две различни по характер и развитие части от
територията на двете общини – крайбрежна и вътрешна (“буферна”). Крайбрежната е разнообразна по
релеф, с подчертана динамика на природните процеси и висока концентрация на човешка дейност.
Вътрешната част е с по-малко население и скромна стопанска дейност, което определя периферния й
характер. Установяването на балансирано развитие в цялата рибарска област изисква да се постави
акцент върху взаимодействието между двете зони едновременно със съхраняването на природното
равновесие.
Анализът на рибарската област в тази част взема под внимание следните характеристики:


Комплекс от природни дадености за отдих и туризъм – благоприятен климат, море,
разнообразен ландшафт;



Съхранена природна среда в много части от територията;



Агресивен инвестиционен натиск за урбанизиране на крайбрежието;



Значителни площи под различен режим на защита;



Наличие на много защитени видове растения и животни;



Наличие на полезни изкопаеми и минерални води;



Наличие на земеделски земи, но ограничени физически, технически и финансови ресурси
за стопанисването им.

От тези изводи следват насоки за бъдещото развитие на територията на МИРГ, свързано с
устойчивото оползотворяване на природните дадености с цел подобряване на средата за работа и
живот:


Приоритет на туризма в крайбрежната зона чрез разнообразяване с алтернативните методи
и форми, които се възползват от уникалната природна среда;



Предотвратяване на свръх урбанизацията на териториите непосредствено до брега;



Максимални усилия за опазване и възстановяване на природните ресурси;



Подчиняване и синхронизиране на стопанските дейности и обслужващата инфраструктура
в буферната зона на нуждите на активната туристическа зона;



Промяна на инвестиционния натиск от брега към вътрешността на територията.

От гледна точка на разбирането за устойчиво развитие на рибарските области по смисъла на
регламентите на ЕС, природните ресурси на МИРГ „Поморие” са изключително благоприятни за
диверсификация на социално-икономическите усилия в посока, която компенсира негативите от
промените в рибарския сектор.
Компонентите на околната среда на МИРГ „Поморие“ имат следните екологични
характеристики:
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Атмосферен въздух

Средното часово и годишно разпределение на вятъра в общината е в границите 1.5-6 м/сек,
което осигурява благоприятен обмен на въздушните маси и комфорт за живущите и развитието на
околната среда. Средно-сезонната месечна сума на валежите е 160-204 мм – с най-високи стойности
през зимата около 204 мм и най-малки през летния сезон 160 мм. Средногодишното ниво на валежите
е 737 мм, което определя добро подхранване на растителните видове.
В община Поморие няма пункт за мониторинг на качеството на атмосферния въздух. За
състоянието на въздуха може да се съди по епизодични замервания, правени по различни поводи, в
резултат на които не са установени наднормени натоварвания по отношение на O3, SO2, NO, NO2,
ФПЧ10, СО, H2S, NH3, CH4, NCH4. Територията не попада в зони, в които са превишени годишните
оценъчни прагове или нормите с допустими отклонения. Това е логично, защото в района няма
големи промишлени предприятия, които да се явяват значими източници на замърсявания на
атмосферния въздух.
Основни източници на замърсяване на атмосферния въздух в МИРГ „Поморие“ са: автомобилният
транспорт; жилищни и обществени сгради, използващи основно твърди горива през зимния период;
промишлените предприятия на територията: действаща кариера за добив на инертни материали в с.
Каменар, „ЗТВ” гр. Каблешково - за производство на изделия от технически въглен, „Черноморско
злато” АД, гр. Поморие - за производство и съхранение на високоалкохолни напитки и вина, ТПК
„Анхиало” гр. Поморие - дървопреработващо предприятие, „Анхиало авто”, ПСОВ – Поморие,
бетонови възли, бензиностанции; и комунално-битовата дейност (основно битовото отопление).
Бензиностанциите на територията на Община Поморие са в съответствие с изискванията на
нормативната уредба - имат изградени системи за улавяне на бензиновите пари при зареждане на
резервоарите. От промишлените предприятия единствено за “Черноморско злато” АД има измервания
на емитираните във въздуха замърсители. Съпоставянето на измерените концентрации и мощности с
нормативно допустимите показва че по отношение на сажди и серен диоксид се регистрират
завишени концентрации, но поради благоприятното разположение на района и значителната
височина на комина на централата концентрациите на замърсителите след разсейване са значително
под ПДК за населени места. Емисиите и имисиите от производствени източници, разположени на
площадките на фирмата са незначителни и не оказват значимо въздействие върху качеството на
въздуха в района на площадката и околните терени.
Значим източник на атмосферно замърсяване е локалното отопление с твърдо гориво, особено
през зимния период и неправомерното изгаряне на растителни отпадъци. В основните селища
Поморие, Каблешково, Ахелой, Страцин и Бата има 7226 домакинства, които годишно използват
около 9000 т дърва, което определя около 135 т ФПЧ-10 и съответните парникови емисии.
В община Поморие са регистрирани над 5373 лични МПС, а автобусите в градския транспорт
са над 18. Броя на пребиваващите на територията на общината МПС през курортния сезон нараства
многократно. Очевидно това определя нарастване на същия емисиите, особено през летните месеци.
Най-натоварената пътна артерия в района на община Поморие е път I-9. От предоставените данни за
натовареността на тази пътната артерия в пункт Г 206 в участъка 220-229 км преминаващите за 24
часа МПС са: мотоциклети - 58 бр.; леки автомобили - 3898; автобуси - 553; леки товарни - 858;
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средни товарни - 505; товарни - 401; товарни с ремаркета - 313; общо товарни - 2077, може да се
направи приблизителна оценка за емисионната натовареност на района.
Годишното натоварване на атмосферния въздух със замърсители, емитирани от МПС, по
приблизителна оценка, е както следва: Азотни оксиди – 86 т/г. и прах и фини прахови частици 9.6 т/г.


Води

Хидрогеоложките условия определят количеството и качеството на повърхностните и
подземни води в района и са свързани преди всичко с влиянието на Черно море и Черноморското
крайбрежие. Около 78% от поровите подземни води принадлежат на водоносните хоризонти в
кватернерните отложения. Към същия тип подземни води се отнасят и тези, които са формирани във
водоносните хоризонти на палеогена в Бургаската депресия. Водите са предимно напорни.
Подхранват се от речната мрежа, морето и от рудниците на мина „Черно море”. По степен на
водообилност тези води се отнасят към слабо и умерено водоносните, но в тях са съсредоточени
значителни ресурси, които представляват и стопански интерес. Пукнатинните води са формирани в
горнокредитните вулканогенни и вулканно-седиментни свити в централните части на Бургаския
синклинорм, където към разломните зони са привързани редица термоминерални находища,
включително и това в с. Медово.
Територията на МИРГ „Поморие“ е разположена върху водно тяло BG2G00000Pg029 с обща
площ 777.18 км2, което е тип напорно като покриващите слоеве са глини и мергели с прослойки
пясъчници и варовици. Средната дебелина е от 40 до 100 м, а средният коефициент на филтрация –
0.2 – 8.5 м ден. Естествените и експлоатационни ресурси на тялото са 110 л/сек. Разрешеното
годишно черпене е 14 л/сек, а свободното - 74 л/сек.
Общината попада в област със значително изразено средиземноморско климатично влияние
върху оттока. Повърхностните води в района се формират главно от валежите, за които имат
средногодишната стойност е 737 мм. Поради малкия наклон на терена и сравнително малките
количества на валежите, речната мрежа е плитко врязана. Основни реки са р. Ахелой и р. Хаджийска.
Река Ахелой извира в местността „Адата” и е с дължина 39.9 км. Влива се в Черно море
южно от гр. Ахелой. Средно-годишният отток е около 0,7 м3/сек. Средната продължителност на
заледяванията е 10-20 дни/годишно, като средно-годишната мътност на водата е от 100 до 1000 г/м3, а
минерализацията - 500 до 600 мг/л. Негативно въздействие върху водите на реката оказват
намиращите се по долното й течение животновъдни ферми и заустените битово-фекалните води на гр.
Ахелой. Самопречиствателната способност на реката е ограничена от наличните в горното и средно
течение няколко микроязовира. В средното и долно течение на реката се намират благоприятни за
риболов места.
Река Хаджийска извира на около 2 км от с. Добра Поляна в Еминската планина. Дължината и
е 55.3 км. Периодът на замръзване е под 20 дни. Малкият наклон благоприятства образуването на
частични заблатявания. До с. Тянково реката се разлива и широчината на крайречните лъки достига
100 м. Под селото р. Хаджийска навлиза в пресушеното Месемврийско блато чрез коригирано корито
и се влива в Черно море над гр. Несебър. Река Хаджийска преминава през слабо населени райони и
качеството на водите не е засегнато съществено от промишлени и битови замърсявания.
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Периодичните изследвания на качеството ва водите на двете реки показват, че качеството на
водите на река Хаджийска не отговаря на нормативните изисквания по показателите: разтворен
кислород и неразтворени вещества, а водите на река Ахелой – неразтворени вещества и съдържание
на желязо и манган.
Чрез Черно море МИРГ „Поморие“ има достъп до морска вода, която е важен природен
ресурс, съдържащ натриеви и магнезиеви соли и лечебна сероводородна кал - предпоставка за
развитие на морския и лечебен туризъм. Приливно-отливните колебания на водното ниво са от 3 до
10 см, а сезонните колебания са до 20 см. Средната юлска температура на водите е 22-24°С. През
зимата температурата е 6-8°С. Водите на Черно море са слабо солени в сравнение с водите на
Световния океан. Морският бряг е нисък, песъчлив, с напълно открит хоризонт на изток и запад.
Общата площ на плажовете в община Поморие е 268 дка. През 1998 г. гр. Поморие е удостоен с
награда “Син флаг” и от тогава е редовен участник в кампанията за осигуряване на чисти и безопасни
плажове с грижа за околната среда. В тази връзка се извършват анализи по показателите:
температура, цвят, мирис, рН, разтворен кислород, амониев азот, нефтопродукти, плаващи примеси.
Качеството на морската вода отговаря на изискванията (европейски и български). Значително е
подобрение е регистрирано след преустановяване на директното заустване на непречистени битови и
промишлени отпадни води от град Поморие след пускане в експлоатация на ГПСОВ - Поморие, която
поема и частично пречистените отпадни води от фирма “Черноморско злато” АД.
Поморийското езеро заема площ от 850 ха и е на 2 км северно от гр. Поморие. Разположено е
успоредно на брега на Черно море, от което го отделя ниска пясъчна коса с дължина около 7 км и
ширина до 100-200 м. Равнището на Поморийското езеро е средно с 0,6-0,7 м по-ниско от равнището
на морето. Изпарението от езерото превишава 3-4 пъти естествения приток на вода. Притокът на вода
се регулира чрез изкуствен канал с шлюз, като свързва южната част на езерото с Черно море.
Бреговете са укрепени с насипи, а на места и със стени. Основната част от Поморийското езеро е
открита водна площ без растителност. Част от езерото е превърната в солници, където годишно се
добиват около 6 000 т морска сол. Поморийското езеро е практически запазено от замърсяване.
Известен проблем има все още с локални замърсявания с битови отпадъци.
На територията на МИРГ „Поморие“ са установени няколко находища на минерални води:
при с. Медово - 5 извора и 2 сондажа с общ дебит 22 л/с, минерализация 0-540 г/л и температура 2329,5°С; находище „Лъка-Каменар”- 3 сондажа с дебит 1,2 л/с, минерализация 0,390 г/л и температура
17-23°С; находище „Ахелой” - 1 сондаж с дебит 0,8 л/с и температура 19°С.
Реките и езерата на територията на община Поморие попадат в подбасейн северно-бургаски
реки и имат следната оценка на риска за постигане на добро екологично състояние до 2015 г.: река
Хаджийска – екологично състояние добро; язовир Порой – добър екологичен потенциал и добро
химично състояние; река Ахелой – от извор до яз. „Ахелой” – добро състояние и до преди гр. Ахелой
– добро екологично състояние; язовир Ахелой - добър екологичен потенциал и добро химично
състояние; Поморийско езеро – добро екологично състояние; Екологичното състояние на
крайбрежните черноморски води на община Поморие е умерено.
МИРГ „Поморие“ разполага с предостатъчно водни ресурси за задоволяване на битовите
нужди на населението и за развитие на наличните дейности за бизнеса в индустрията и земеделието.
Същевременно трябва да се отбележи, че съществуват необходимите резерви за разширяване на
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съществуващите дейности и реализиране на по-ефективно използване на водните ресурси в
основните сектори – развитие на туризма, разширяване на промишлените производствени дейности,
селското стопанство и по-пълно задоволяване на потребностите на населението за битови нужди.
Необходимо е да се намали заустването на непречистени отпадъчни води в повърхностните водоеми.
Целевата територия разполага със селищни пречиствателни станции за отпадъчни води:
ПСОВ – Поморие с основни параметри: водно количество – 16000 м3/ден и замърсеност НВ-186
мг/ден и БПК-226мг/л и капацитет за 72000 еквивалентни жители; ПСОВ – Равда (находяща се в
землището на гр.Ахелой), която пречиства отпадните води на гр. Ахелой, КК „Слънчев бряг”, гр.
Несебър и с. Равда. Капацитетът е за 75000 екв. жители. За удовлетворяване на изискванията на
Директива 91/271/ЕС е необходимо разширение и модернизация на ПСОВ-Поморие и достигане на
капацитет 112 хил. екв. жители.


Отпадъци

В съответствие със Закона за управление на отпадъците на територията на община Поморие се
генерират следните типове отпадъци: битови отпадъци, производствени отпадъци, строителни
отпадъци и опасни отпадъци.
Годишните количества генерирани битови отпадъци в общината са 20-22 хил. тона при
население от 27 399 души, което определя висока норма на генериране на отпадъци от едно лице.
Този факт се обяснява с големия брой пребиваващи и туристи, особено през летния сезон.
Основното количество производствени отпадъци се генерират от фирмите „Черноморско
злато” АД, „Черноморски солници” ЕООД, “Анхиало-автотранспорт”, „Завод за технически въглен”
АД, гр. Каблешково, Трудово производителна кооперация „Анхиало”, гр. Поморие, „Поморие Чикън
Къмпани” ООД, гр. Поморие, „М-Инвест” ООД, гр. Поморие, „Бойар” ООД, гр. Поморие и др.
Тяхното количество зависи до голяма степен от дейността на предприятията. Недостатъчно развита
система за разделно събиране и ефективно оползотворяване, както и отсъствие на опит и техника не
позволяват преработване на отпадъците като суровинен или енергиен ресурс. Тези слабости се
преодоляват основно чрез договориране и предаване на някои видове отпадъци като черни и цветни
метали, хартия, картон и стъкло на лицензирани фирми, работещи в тази област.
Строителни отпадъци се генерират основно от фирми с дейности в областта на строителството
и основните компоненти са бетон, тухли, камъни, земни маси и керамика, изолации, дървесни и
пластмасови компоненти, хидроизолации, керемиди и др. През последните години количествата на
генерираните отпадъци намалява и е около 2000 тона годишно. Строителните отпадъци се депонират
на временните депа „Малко солено езеро” и „Ставрос”.
Опасните отпадъци от фирмите се събират и съхраняват разделно в закрити складове и се
предават на лицензирани фирми. На територията на община Поморие се съхраняват негодни за
употреба препарати за растителна защита в обем от 3 м3 общо течни и 42 м3 общо твърди опасни
отпадъци. Те се съхраняват в 10 контейнери тип „Б-Б куб“ на площадка в селскостопанския двор на
с. Бата.
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На територията на МИРГ упражняват дейности фирми, които притежават разрешения за
събиране на излезли от употреба оловни акумулатори и отработени моторни масла, както и за
разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства.
През лятото в крайбрежните зони се регистрират нерегламентирани сметища. Това налага
ежегодна оценка и допълнителни разходи за общината. Общината няма изградена система за
събиране, транспорт и обезвреждане на опасни отпадъци от населението и промишлеността.
Рискове за замърсяване от депонирането на отпадъците. Поради липса на изолационни слоеве и
дренажна система депото в с. Каменар създава потенциален риск за замърсяване на водите и почвите
в района от освобождавания филтрат. Този риск е по-голям в дъждовни периоди, когато обикновено
около 15% от обема на дъждовните води преминава през слоевете на депонирате отпадъци, при което
нараства обема на филтрата. Установените сравнително високи стойности на коефициента на
филтрация в подложните естествени слоеве увеличават риска за замърсяване на подземните и
повърхностни води. От извършените досега измервания и наблюдения не е установено задържане на
замърсени повърхностни води и замърсявания на горните хоризонти на почвите. Регистрираните повисоки общи съдържания на хлориди, сулфати и желязо в подземните води в района налагат
продължаване на мониторинга и след закриване на депото. Може да се очаква, че в продължителен
период от депото ще се генерират и газови замърсители поради анаеробното разграждане на
органични компоненти в отпадъците.
Потенциален риск създават и съхраняваните в Б-Б кубове негодни пестициди, поради
нарушаване на тяхната структура и устойчивост с времето. Това налага осъществяване на мониторинг
и контрол върху тяхната устойчивост.



Почвени ресурси

Съществена част от територията на МИРГ „Поморие“ се заема следните типове почви:
чернозем, смолници, канелени горски и ливадно-блатни почви. Другите видове са слабо представени.
Най-продуктивни и устойчиви на замърсявания са черноземните почви, в които средното
съдържание на хумус е 5% - 8%. Мощността на хумусния слой варира от 40 до 80 м. Реакцията на
почвата е неутрална до слабо кисела. В смолниците съдържанието на хумус в повърхностния слой е
2.5 - 3%, а след хоризонт 100 намалява до под 1%. За ливадно-блатните почви е характерно високото
ниво на водите, което често води до протичането на анаеробни процеси.
Почвите в района са подходящи за отглеждането на зърнено-житни и технически култури в
равнинната част на областта и тютюн в по-високите, южни части на Стара планина. До момента не
съществува екологичен кадастър за земите и почвите, включително и в Община Поморие. На
територията на общината не са извършвани специализирани проучвания на почвени масиви за
наличие на замърсители, но отсъствието на крупни промишлени обекти предполага добро състояние
на почвените ресурси. Извършените пробоотбирания и анализи до сега установяват стабилизиране на
почвените ресурси и подходящо рН на почвения разтвор. Не са установени стойности застрашаващи
почвеното плодородие. Засоляване е доказано за ливадно-блатните почви. Резултатите от изследвания
на почви до опорния пункт с. Каменар, потвърждават наличието на засоляване на почвите. По
статистически данни на водна ерозия са подложени 72% от всички обработваеми земи с наклон над
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60. Трайно засегнати от водна ерозия са 43% от общата площ на областта. На ветрова ерозия са
подложени земите в равнинните и обезлесени райони. Те съставляват около 12 % от обработваемите
площи. Иригационна ерозия почти не се забелязва. 572,3 ха от общинските гори са засегнати от
ерозията. Ерозирани са и някои голи площи - 75,6 ха.
Най-сериозен проблем е предпазването на бреговата ивица от морска ерозия чрез
ограничаване на свлачищните процеси. Свлачищата и морската абразия се причисляват към групата
“природни бедствия”. Развитието на тези процеси застрашава сигурността на селищата, курортните
комплекси, пътища, ж. п. линии, нанася щети на обработваемите земи и създава риск за живота на
хората.
Южно ориентираните брегове Сарафово - Поморие и край Ахелой са подложени на морска
абразия от механичен тип. Действието на морската абразия води до активизиране на свлачищата,
които са развити почти по целия бряг. Всичките са съвременни, с временна стабилизация и затихване,
като се редуват с активно и бързо придвижване на земните маси към морето. В района на Поморие
имат място и щормове, които се проявяват с различна повторяемост и сила. Към групата на внезапно
действащите процеси на територията на общината се отнасят множество прориви на подземни води в
минните разработки. Предприети са превантивни действия.
Нарушени терени в община Поморие във връзка с дейността на мина „Черно море“,
където два от участъците са в експлоатация, а за два се провеждат рекултивационни дейности.
Отпадъците от открития добив (кариерите) се използват за обратни засипки при рекултивацията на
нарушените терени и възстановяване на почвите.



Защитени територии и биоразнообразие

Защитените зони по Натура 2000 в община Поморие:
Директива

Община

Наименование на
защитената зона

Описание
Обща територия: 66750.51 ха
Територия: 49096.71 ха
Акватория: 17653.80 ха

Емине
Директива 79/409
ЕЕС за опазване на
птиците

Поморие

Поморийско езеро

Разположена в землищата на
Ахелой, Габерово, Горица,
Каблешково, Каменар,
Козичино, Лъка, Медово,
Порой
Обща територия: 921.52 ха
Територия: 798.22 ха
Акватория: 123.30 ха
Разположена в Ахелой и
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Поморие

Камчийска
планина

Ахелой-РавдаНесебър

Обща територия: 88883.76 ха
Територия: 86145.66 ха
Акватория: 2738.09 ха
Разположена на землището на
с. Козичино
Обща територия: 3925.51 ха |
Територия: 743.66 ха |
Акватория: 3181.85 ха
Разположена в землищата на
Ахелой, Каблешково, Медово

Обща територия: 29379.40 ха
Територия: 29379.40 ха
Айтоска планина
Директива
92/43/ЕЕС за
хабитатите

Поморие
Камчийска и
Еменска планина

Атанасовско езеро

Поморие

Разположена в землищата на
Белодол, Габерово, Горица,
Гълъбец, Дъбник, Каблешково,
Каменар,
Косовец,
Лъка,
Медово,
Поморие,
Порой,
Страцин
Обща територия: 63678.47 ха
Територия: 63678.47 ха
Горица, Козичино
Обща територия: 7208.89 ха |
Територия: 7208.89 ха
Разположена на землището на
Поморие
Обща територия: 2085.15 ха
Територия: 956.66 ха
Акватория: 1128.49 ха
Разположена на землището на
Ахелой и Поморие

От съществено значение са защитените местности:
o Защитена местност “Чаирите - Блатно кокиче” с площ 2,0 ха, в землището на с. Горица.
Намира се в м. “Чаприте”, до р. Хаджийска. Блатното кокиче (Leucojum aestivam L.), сем.
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Кокичови (Amaryllidaceae) е медицинско растение, съдържащо галатамин, който е основна
субстанция на българско лекарство против детски паралич “Нивалин”. Среща се в
заблатени мочурливи места. Видът е включен в категорията на застрашените растителни
видове.
o Природна забележителност ”Корията – вековна брястова гора” с площ 20,0 ха. Намира
се в землището на с. Гълъбец, северно от селото, близо до р.Хаджийска. Обявена е за
запазване на вековни дървета от бряст (Ulmus).
o Природна забележителност “Доброванските гъби”, заемаща площ от 5,0 ха. Цели на
обявяване: гъбообразни скални образования от варовик.
С решения № 122/02.03.2007 г, №661/16.10.2007 г. и № 802/04.12.2007 г. на Министерски
съвет на територията на община Поморие са определени следните защитени зони:
o ЗЗ “Поморие” с код BG 0000620 за опазване на природните местообитания на дивата
флора и фауна;
o ЗЗ “Поморийско езеро” с код BG 0000152 за опазване на дивите птици;
o ЗЗ “Емине” с код BG 0002043 за опазване на дивите птици;
o ЗЗ “Камчийска планина” с код BG0002044 за опазване на дивите птици;
o ЗЗ „Камчийска и Еминска планина” с код BG0000133, за опазване на природните
местообитания на дивата флора и фауна;
o Защитена зона “Ахелой - Равда - Несебър” с код BG0000574 за опазване на природните
местообитания на дивата флора и фауна;
o ЗЗ “Айтоска планина” BG0000151 за опазване на природните местообитания на дивата
флора и фауна.
Налични са и две защитени зони по директивата за птиците на територията на община
Поморие:
o BG0000152 “Поморийско езеро”;
o BG0002043 “Емине”.
В защитените територии, местности и зони се срещат: свит изворник (Puccinellia convoluta),
европейска солянка (Salicornia europaca) и др., както и плитководна водолюбива растителност: папур
(Typha anqustifolia), обикновена тръстика (T. latifolia), езерен камъш (Shoenoplectus lacustris),
черноморското плюскавиче (Silena euxina), тройно вилужната мишорка (Gupsophilla trichotoma),
синьо-зеленото водорасло Lyngbia sp. за нуждите на фармацевтичната промишленост и др.
Безгръбначната фауна е сравнително еднообразна, като от рибите, включени в Червената книга на
България (1985 г.) се срещат атерината (Atherina mochon pontica) и др., а от влечугите, включени в
приложение ІІ на ЗЗР - змиегущерът (Ophisaurus apodus) и смокът-мишкар (Elaphe lonqissima).
Установени са над 215 вида птици, от които 4 са глобално застрашени - къдроглав пеликан (Pelicanus
crispus), малък корморан (Phalacrocorax pygmeus), белоока потапница (Aythya niroca), ливаден
дърдавец (Crex crex), 45 вида са включени в Червената книга на България /1985 г./, а 87 вида са от
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Европейско природозащитно значение. Срещат се мигриращи бели щъркели, гъски, пеликани и др.
Тук е едно от най-важните места за гнездена на саблеклюна, кокилобегача, белочелата рибарка,
морския дъждосвирец.
На територията на МИРГ „Поморие“ са известни 258 вида лечебни растения, които се отнасят
към 68 семейства. Два от видовете са защитени чрез Закона за билогичното разнообразие - приморски
ветрогон и обикновена гърлица, а 12 вида са под специален режим на опазване и ползване - блатно
кокиче, червен божур, лечебна иглика, лечебен ранилист, безстеблена решетка, лютива тлъстига,
лечебна дилянка, изтравниче, жълта папаронка, сантонинов пелин, лечебна ружа, салеп, цистозира.



Шумови замърсявания

На територията на община Поморие не са регистрирани наднормени шумови нива и вибрации.
Шум може да се регистрира в близост до летище Сарафово, като се има предвид, че основните
трасета на излитащи и приземяващи се самолети са на територията на община Поморие. Наднормени
шумови нива могат да се регистрират през летния сезон около основните пътни артерии от
интензификацията на автомобилния транспорт, както и от обществените заведения.
По съществено е шумовото натоварване през летния сезон, когато и натоварването от
автомобилния транспорт е по-високо. Предприетите действия за осигуряване на паркинги намаляват
шумовото натоварване в Поморие, но е редно да се предприемат действия и по отношение на
обектите, генериращи шумово натоварване, чрез налагане на някои ограничения и санкциониране.
Има възможности за подобряване на организацията на движението и насърчаване на велосипедния
транспорт чрез въвеждане на велоалеи. Създаването на шумозащитни зелени зони с декоративна
дървесна и храстова растителност съобразена с естествената растителност е също възможност за
понижаване на шумовото натоварване.



Радиационна обстановка и влияние на не йонизиращи лъчения

Радиационния гама-фон в района на Поморие е в рамките на естествените стойности. Това се
потвърждава и от измерванията на РИОСВ - Бургас във връзка с кампанията 4Син флаг”. На
територията на общината няма източници на не йонизиращи лъчения.



Уязвимост от климатичните промени

Предвид уязвимостта на територията от климатичните промени, от особена важност е
наблюдението на напредъка и резултатите от прилагането на трите Конвенции от Рио де Жанейро – за
биоразнообразието, за промените в климата и за опустяването чрез проследяването на системата от
индикатори:
o Относителен дял на антропогенно натоварените територии (с инфраструктура, населени
места, промишлени обекти) - индикатор за биоразнообразие: В община Поморие
населените места и урбанизираните територии заемат 1,8% от територията. Ангажираните
от транспортната инфраструктура площи са 0,6%. Антропогенно натоварените територии
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имат относителен дял 4,7% при среден показател за страната 5,9%, което поставя общината
в сравнително благоприятна позиция.
o Съотношение между горските, земеделските и урбанизираните територии -индикатор за
биоразнообразие: Земеделските земи в общината заемат 66,2% от общата територия,
територията, заета от гори в общината е 25,4%. По този показател община Поморие е в
сравнително по-неблагоприятна позиция сред други общини.
o Емисии на парникови газове (приравнени към CO2 еквивалент) на жител от населението индикатор за промени в климата: България няма индивидуална цел за намаление на
емисиите на парникови газове, но страната е включена в схемата за търговия на парникови
газове с квоти предвид договорената цел на общоевропейско ниво до 2020 г. да се постигне
20% намаление на парниковите емисии в сравнение с нивата от 1990 г. За 2010 г.
достигнатият показател за страната е 54 (при индекс 100 за 1990 г.). Община Поморие има
какво да допринесе за постигане на този показател.
o Степен на постигане на националните цели за използване на възобновяеми енергийни
източници и енергийна ефективност - индикатор за промени в климата: Най-големите
резерви за реализиране на икономии от енергоспестяващи мероприятия са в областта на
коренно подобряване енергийните характеристики на сградния фонд в общината.
Проектите за енергийно саниране на сградите трябва да отчитат целия комплекс от
фактори, влияещи на енергийните характеристики.
Най-чувствителни към климатичните изменения
управлението на водните ресурси и горският фонд.

са

селското

стопанство,

туризмът,

Промените на климата ще окажат своето въздействие върху условията за туристическа
дейност. Повишаването на температурите и безводието ще ограничат туризма в много региони найвече от Южна Европа. Според очакваната промяна на индекса за туристически климат за ЕС,
България е сред страните с най-висока очаквана негативна промяна.
Повишението на температурите ще увеличи липсата на вода в почвите, които получават малко
валежи и имат склонност към засушавания. Най-голямото въздействие ще се наблюдава спрямо
почви с малко механично съдържание и лоши водни характеристики и отчасти за тежки глинени
почви. Ще се усили рискът за почвената покривка от ветрова ерозия. При изменение на климата през
21-ви век най-уязвими ще бъдат: пролетните земеделски култури, поради очаквания дефицит на
валежи през топлото полугодие; културите, отглеждани върху неплодородни почви и културите от
неполивните площи; прогнозира се спад в реколтата на зимна пшеница.
Ако прогнозите за удвояване количеството на въглероден диоксид през следващото столетие
се оправдаят, екологичните условия в общината рязко ще се влошат и горските ресурси ще бъдат
уязвими от сериозните климатични изменения в близкото бъдеще. Промените ще са от “ниски
температури влажни гори” до “високи температури сухи гори”.
При възможно затопляне на климата може да се очаква миграция на видове от юг на север,
което ще означава преместване на растежа на дървета и храсти от Южна България към Северна
България, процес, който ще засегне и община Поморие. Може да се счита, че при извършването на
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правилна селекция, ще се достигне оптимална биопроизводителност при изменени климатични
условия.
Стратегическата цел при управлението на биоразнообразието и най-вече на флористичните
ресурси трябва да бъде адаптация към засушаването на климата и подобряване устойчивостта на
горските екосистеми. Естествените и привнесени горски дървесни и храстови видове имат голям
потенциал за добра адаптация към евентуалното изменение на климата през този век. Чрез отгледни
сечи на младите насаждения се увеличава жизненото пространство на оставащите дървесни
екземпляри и се подобрява светлинния и водния режим. По този начин се увеличават възможностите
за адаптиране на дървесните насаждения, като в резултат се увеличава и биомасата.
Климатичните промени дават своето отражение при водният отток на реките и рискът от
наводнения. При оценка на вероятността дадена минала заплаха да се прояви в бъдеще от съществено
значение са предстоящите за изграждане проекти на защитни съоръжения. Предвидените корекции на
реки и други защитни съоръжения както и почистването и укрепване на дъното на реките ще имат
благоприятен ефект за редуциране на риска от наводнения.

2.3. Анализ силните страни, слабите страни, възможностите и заплахите
SWOT-анализът като качествен аналитичен и прогностичен метод, дефинира действието
вътрешните и външните фактори за развитие на МИРГ „Поморие“ и възможностите за избор
подходяща стратегия за постигане на целите на развитието. Отразява взаимодействието
вътрешните фактори (силни и слаби страни) и външните фактори (възможности и заплахи)
средата:
СИЛНИ СТРАНИ
1) Удобно географска положение и
компактност на територията на МИРГ
„Поморие“.
2)

Излаз на море – Южно Черноморие.

3) Отлични природни дадености (релеф,
климат, почви, води, полезни изкопаеми,
минерални извори, лечебна кал) за
развитие на туризъм, земеделие, лечебни
и рекреационни дейности и свързаните с
тях производства.
4) Запазени от екологична гледна точка
компоненти на околната среда.

на
на
на
на

СЛАБИ СТРАНИ
1) Активизирани свлачища по целия бряг.
2) Малко повърхностно течащи води.
3) Ограничения за дейности в зоните по Натура
2000. Няма изградена ясна концепция
/стратегия за „вграждане на защитените зони и
защитените места” в позитивните
характеристики на територията. Липсва
концепция за съхранение на „дюните”.
4) Периферен характер на зоните, отдалечени от
морето.
5) Агресивно застрояване в крайбрежните зони.

5) Наличие на уникални екосистеми.

6) Концентрация на населението в градовете и
крайбрежните зони.

6) Благоприятна демографска тенденция –

7) Липсва система за „почистване на морски
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увеличаване на населението, нарастване
на дела на хората в трудоспособна
възраст, положителен механичен прираст.
7) Развити туризъм, земеделие и
винопроизводство и услуги, които са
основата на местната икономика.
8) Рибарството е традиционен поминък със
съхранени професионални традиции,
даващ идентичност на региона.
9) Започнато диверсифициране на източници
на доходи - хората от сектор „Рибарство и
аквакултури“ имат и други трудови
занимания.
10) Наличие на преработващи рибарски
фирми и сложено начало на
аквакултурите.
11) Наличие на квалифицирани и опитни
рибари, и рибарски сдружения.
12) Положително отношение на местната
власт към привличане на инвеститори,
благоприятен инвестиционен климат.
13) Традиции в производства с потенциал за
развитие и генериране на работни места и
иновации.
14) Преобладават микро- и малки фирми.
15) Относително ниска безработица.

участъци от замърсяване или отпадъци”, както
и специфична техника за почистван на водни
пространства и пясък от „морски водорасли”.
8) Липсват изследвания за състоянието на
рибните ресурси.
9) Намаляващи запаси от калкан и есетрови
видове.
10) Липсват ресурси да се изгради система за
защита на екологичните богатства.
11) Слаба диверсификация на местната икономика
- зависимостта от малък брой сектори,
предимно туризма.
12) Липсват алтернативни/ иновативни решения в
туристическия сектор.
13) Незаконни рибарски селища и лодкостоянки.
14) Липсват техническа инфраструктура и услуги
за изграждането, както и инфраструктура за
разтоварване, изкупуване и съхранение на
улова – борси, тържища, терени за тях.
15) Липсват безопасни условия за
влизане/излизане в морето, остаряло
оборудване.
16) Неефективни мрежи за дистрибуция на
продуктите и пазарни умения.
17) Бракониерство.

16) Добро състояние на техническата
инфраструктура.

18) Повечето рибари са собственици на заведения,
хотели, а не са преки рибари въпреки
регистрираните рибарски лодки.

17) През територията на МИРГ е предвидено
да преминава Трансевропейски пътен
коридор № 8.

19) Липсва оборудване за алтернативни форми на
туризъм – например, лодки за разходка,
транспорт и др.

18) Уникални културно-исторически
дадености.

20) Необходимост от модернизация и
рехабилитация на техническата
инфраструктура (ВиК мрежи, пътища, улична
мрежа) и екологичната инфраструктура (депо
за отпадъци, пречиствателни съоръжения).
21) Липсва стратегия/ концепция за морски
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транспорт.
22) Липсват на дефинирани правила за
„публичните пристанища”, като и стратегия за
тяхното развитие.
23) Липсва дефинирана политика за подвижните
пристанища и начина за тяхното ползване.
24) Липсва дефиниране на понятието „плажна
инфраструктура” , какви елементи включва и
кой какви ангажименти има.
25) Липса на интеграция между местни културно
исторически продукти и морския туризъм.
26) Действащите модели на опазване и
управление на културното наследство са
неефективни, което оказва негативно
отражения върху отличаващия облик на
градското пространство.
27) Моно структура на предлагания туристически
продукт и слабо развита инфраструктура във
вътрешността на общината - липса на
цялостен туристически продукт.
ВЪЗМОЖНОСТИ
1) Европейска политика за развитие на
аквакултурите създава възможности за
алтернативна заетост на рибарите, чрез
ПМДР 2014 – 2020 г.
2) Ефективно използване на наличния
потенциал за разнообразяването на
икономическите дейности, свързани с
рибарството.
3) Възможности за обмяна на опит на МИРГ
„Поморие“ с МИРГ от други европейски
страни.
4) Достъп до информация за опита на други
страни от ЕС в развитие на рибарските
области – организация на МИРГ, малки
проекти, поуки.
5) Засилен интерес към алтернативния

ЗАПЛАХИ
1) Променяща се национална и европейска
нормативната база по отношение на сектор
„Рибарство и аквакултури“.
2) Липса на базова инфраструктура и наличие на
законови пречки за изпълнение на малките
проекти, в обхвата на стратегията и ос 4 на
ПМДР 2014 – 2020 г.
3) Слаба популярност на публично-частното
партньорство.
4) Държавата/ общината няма решение къде да
се позиционират лодкостоянките.
5) Неясен правен статут на рибарските селища,
необезпеченост с ресурси, терени, услуги.
6) Няма решение проблемът за преминаване
през държавни територии.
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туризъм, вкл. риболова като атракция и
екотуризма.
6) Засилен интерес към изграждането на
ферми за аквакултури.
7) Възможности за увеличаване и
разнообразяване на износа на риба и
рибни продукти.
8)

7) Световна тенденция за намаляване на
рибарския сектор и улова за промишлени
цели.
8) Висока конкурентоспособност на
европейския пазар.
9) Ограничени дейности в защитените
територии по Натура 2000.

Възможности за реклама и подобряване
на „ресурса поморийска кал”.

9) Възможности за реклама и засилване
интереса към консумацията на риба.
10) Развитие на гражданския сектор чрез
изпълнение на програми, финансирани от
ЕС.

Всички изводи, които са направени в социално-икономическия анализ, анализа на
потребностите на групите заинтересовани страни и резултатите от ситуационния SWOT анализ, ни
дават основание да заключим, че за МИРГ „Поморие“ е подходяща стратегията за преодоляване
на слабостите чрез създаване на нови възможности. Свързана е с използване на силните страни на
територията и местната идентичност с цел минимизиране на заплахите. Провежданите политики
следва да са насочени към:
1) Използване на силните страни на МИРГ за елиминиране на външните заплахи, чрез
прилагане на интегрирани подходи и решения;
2) Инвестиране в дейности с мултипликационен ефект, разнообразяване на икономиката с
развитие на дейности извън сектор „Рибарство и аквакултури“;
3) Създаване на стратегически партньорства и специализирани структури за съвместно
решаване на значими общностни проблеми;
4) Пренасочване на свободните и неизползваеми активи в дейности, създаващи добавена
стойност;
5) Стимулиране на частните инициативи и инвестиции.

2.4. Зависимост на района и местното население от дейности, свързани със секторите на
рибарството и аквакултурите
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Рибарският сектор обхваща сравнително малко субекти, но той осигурява традиционен за
този край поминък и дава специфичен облик на други сектори – например ресторантьорство, туризъм
и др.
Данните за състоянието на сектор Рибарство са осигурени от Изпълнителната агенция по
рибарство и аквакултури – сектор Бургас. Информацията от регистъра на риболовните кораби на
ИАРА е следната:

Бруто тонаж

Брой риболовни
кораби

00 - 1

14

1 - 10

135

10 – 40

2

Броят на издадените от ИАРА разрешителни за стопански риболов в община Поморие за 2010
г. е 116.
В сравнение с други общини край Черно море (Созопол, Каварна), в Поморие секторът на
аквакултурите едва сега набира скорост, но има тенденции за развитие в близко бъдеще. В ИАРА
няма регистрирани ферми за аквакултури на територията на община Поморие, а само за сравнение в
съседната на нея община Несебър броя на регистрираните ферми за аквакултури е 5. В регистъра на
Националната ветеринарно-медицинска служба – инстанцията, която издава разрешителни за
реализацията на продукцията на пазара – са вписани 22 ферми за риба и 4 ферми за култивирани
черни миди от област Бургас, но нито една от тях не е от региона на община Поморие.
В община Поморие рибарството не е единствен поминък за практикуващите тази професия,
защото обичайно те се занимават и с други дейности, които най-често са в туристическата сфера –
осигуряване на места за нощувка на летовници, атракции (например, разходка с рибарско корабче за
туристи), други услуги.
Рибарство и аквакултура не носят оптималната доходност, защото липсва инструментариум,
който да позволи скъсяване на веригите на доставка и достигане до крайния потребител. Така
например липсва инфраструктура за приемане/ изкупуване на улова, няма борса или тържище, а
отредените за това в миналото терени вече са усвоени за други дейности; няма общи хладилни
складове за съхранение на улова, които биха могли общо да се ползват от всички рибари, липсва
пазар с магазинчета за продажба на улова веднага след излизане от морето; няма съоръжения за
преработване, а поради това, че уловът няма къде да бъде съхраняван и/или търгуван, той се продава
на много ниска цена, понякога дори под себестойност. Политиката на ЕС е насочена към узаконяване
и контрол на продажбите на улов, което изисква предприемане на мерки за създаване на легитимна
малка рибарска борса/ тържище, на територията на общината.
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3. Описание на стратегията, включително нейния интегриран и иновативен характер

Иновативния характер на Стратегията за ВОМР включва нов подход за реализацията й, нови
методи и средства, които не са прилагани на територията на МИРГ „Поморие”:
1) За територията на община Поморие подходът за Водено от общността местно развитие е
нов.
2) Еднофондовата стратегия за ВОМР е новост за територията, като ще даде възможност за
финансиране и интегрираното използване на икономически, инфраструктурни и социални
мерки чрез ЕФМДР посредством ПМДР 2014 – 2020 г. Финансирането позволява
комплексен подход при разрешаване проблемите на територията посредством интегрирани
и мултисекторни дейности.
3) Стратегията предлага интегрирано развитие на територията на МИРГ „Поморие“ чрез
финансиране на проекти от ПМДР 2014 – 2020 г., по начин, който гарантира устойчиво
развитие, основано на местните нужди и потребности.
4) Планираните дейности по мерките от Стратегията са взаимносвързани и иновативният
подход се изразява в това, че реализирането на една дейност ще окаже положителен ефект
върху други дейности или надгради вече осъществена дейност. По този начин се засилва
положителното въздействие от реализирането на дейностите в обхванатите от МИРГ
територия и извън нея.
5) В Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“ е избрана специфична мярка от Регламент
(ЕС) №508/2014 за подкрепа на иновационната дейност в сектор „Рибарство и
аквакултури“, свързана с въвеждането на иновации, която ще допринесе за трансфера,
адаптирането и въвеждането на иновации или намиране на нови решения на устойчиви
проблеми, както и възможности за диверсификация на местната икономика.
6) В критериите за оценка на проектите са заложени показатели и тежест, свързани с
иновативност на проектите и прилагане на иновации при тяхната реализация.
7) В критериите за оценка на проектите по частните мерки от ПМДР 2014 – 2020 г. е заложен
обективен критерий за иновативност на проектното предложение за въвеждане на нови за
територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието.
8) В критериите за оценка на проектите МИРГ „Поморие“ е заложил предимство за проекти,
които предвиждат инвестиционни разходи за подобряване на енергийната ефективност на
предприятията, което ще доведе до опазване и пестеливо използване на природните
ресурси.

4. Описание на измерими и ясни цели за крайните продукти и резултатите


Обща цел и приоритети
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Целите и приоритетите за развитие на МИРГ „Поморие“ са дефинирани на базата на мненията
и предложенията на заинтересованите страни, според които бъдещето трябва да бъде насочено към:
1) Стимулиране развитието на сектор „Рибарство и аквакултури“ и прилагането на иновации;
2) Изграждането на модерна инфраструктура, свързана с рибарството - рибарски пристанища,
кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки;
3) Подкрепа за създаване, обновяване и модернизация на преработването на продуктите от
риболов и аквакултури;
4) Подпомагане на млади рибари;
5) Диверсификацията на сектор „Рибарство и аквакултури“;
6) Подобряване и използване на екологичните дадености за рибарство и аквакултури, и
смекчаване на въздействието от изменението на климата;
7) Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район;
8) Засилване на ролята на рибарската общности в местното развитие и управлението на
местните ресурси.
Всички планирани интегрирани действия трябва да допринасят за преодоляване на
идентифицираните проблеми, нужди и слаби страни в развитието на община Поморие. Стратегията за
ВОМР на МИРГ „Поморие“ е синхронизирана с политиките на национално, регионално и местно
ниво, включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация. В съответствие с
идентифицираните нужди и потребности и характеристика на целевата община, Стратегията за ВОМР
си поставя следната ОБЩА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ за развитие на територията на МИРГ
„Поморие“:

Устойчиво и балансирано развитие на територията на МИРГ „Поморие“ чрез стимулиране и
диверсификация на сектор „Рибарство и аквакултури”, подобряване на свързаната със сектора
физическа среда, качеството на живот на хората и оползотворяване на местния потенциал и
идентичност

Реализацията на общата цел е предвидено да бъде осъществена чрез изпълнението на следните
ПРИОРИТЕТИ за развитие на територията, в рамките на които са дефинирани конкретните мерки от
Стратегията за ВОМР:
ПРИОРИТЕТ 1: Конкурентоспособно и устойчиво развитие на сектор „Рибарство и
аквакултури” на територията на МИРГ „Поморие”, като генератор на растеж, заетост и
териториално сближаване
Първият приоритет е насочен към развитие на сектор „Рибарство и аквакултури”. На
територията на МИРГ „Поморие“ е идентифициран капацитет и сериозен интерес от страна на
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потенциалните бенефициенти към Стратегията за устойчиво развитие на сектора от гл. т. на
измененията на климата и балансирания подход към околната среда, борбата със замърсяванията,
ефективното управление на ресурсите. Усилията ще бъдат насочени към модерна инфраструктура,
свързана с рибарството и аквакурлтурите, даваща възможност за повишаване на енергийната
ефективност, безопасността и условията на труд. Предвидени са инвестиции в изграждането на нови
и модернизацията на съществуващи предприятия в областта на преработването и предлагането на
пазара на риба и рибни продукти.
Приоритетът включва реализацията на 3 специфични цели и 4 мерки, с финансиране от
ЕФМДР чрез ПМДР 2014 – 2020 г.
ПРИОРИТЕТ 2: Диверсификация на сектор „Рибарство и аквакултури” в посока развитие на
туризма и свързаната с това инфраструктура

Вторият приоритет е насочен към разнообразяване на местната икономика и създаването на
заетост в сектори извън сектор „Рибарство и аквакултури“, диверсификация в рамките на риболовния
сектор, повишаване на възможностите за „син“ растеж, ефективно оползотворяване на туристическия
потенциал на територията на МИРГ „Поморие“ и утвърждаване на местни туристически продукти,
създаване на нови работни места. Инвестициите в повишаване привлекателността на рибарския район
чрез подобряване на средата за живот, използване на културното и морското културно наследство и
разнообразни културни дейности, ще допринесат за диверсификация на местната икономика,
създаването на заетост и укрепване на местната идентичност.
Приоритетът включва реализацията на 2 специфични цели и 2 мерки, с финансиране от
ЕФМДР чрез ПМДР 2014 – 2020 г.
ПРИОРИТЕТ 3: Насърчаване на иновациите и стартиращите дейности в сектор „Рибарство и
аквакултури” на територията на МИРГ „Поморие”
Третият приоритет е насочен към изпълнението на мерки за насърчаване на иновативни
подходи за осигуряване на растеж и работни места, посредством добавяне на стойност към
продуктите от риболов и аквакултури. Насърчавани ще бъдат млади рибари да стартират
самостоятелна дейност на територията на МИРГ „Поморие“.
Приоритетът включва реализацията на 2 специфични цели и 2 мерки, с финансиране от
ЕФМДР чрез ПМДР 2014 – 2020 г.


Специфични цели

Всеки от приоритетите за развитие на територията на МИРГ „Поморие“ ще бъде реализиран
чрез изпълнението на следните специфични цели, в рамките на които са разработени конкретните
мерки от Стратегията за ВОМР:
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В рамките на ПРИОРИТЕТ 1:


Специфична цел 1.1: Устойчивото развитие на рибарството и аквакултурите чрез
инвестиции в опазване на околната среда и предизвикателствата, следствие от
изменението на климата

Специфичната цел е насочена към устойчиво развитие на сектор „Рибарство и аквакултури“ от
гл. т. на измененията на климата и балансирания подход към околната среда, борбата със
замърсяванията, ефективното управление на ресурсите. Идентифицирани са нужди от такива
инвестиции.
Целта ще се реализира посредством две мерки за подкрепа – Мярка 3 и Мярка 5 от
Стратегията за ВОМР. И двете мерки се предвидени за финансиране от ПМДР 2014 – 2020 г.


Специфична цел 1.2: Изграждане на модерна рибарска инфраструктура на
територията на МИРГ „Поморие”

Втората специфична цел е насочена към изграждане на модерна инфраструктура, свързана с
рибарството и аквакурлтурите, даваща възможност за повишаване на енергийната ефективност,
безопасността и условията на труд. Идентифицирани са нужди от такива инвестиции.
Целта ще се реализира посредством една мярка за подкрепа – Мярка 1.8 от Стратегията за
ВОМР, предвидена за финансиране от ПМДР 2014 – 2020 г.


Специфична цел 1.3: Насърчаване преработването на продуктите от риболов и
аквакултури на територията на МИРГ „Поморие“

Третата специфична цел е насочена към изграждането на нови и модернизацията на
съществуващи предприятия в областта на преработването и предлагането на пазара на риба и рибни
продукти. Идентифицирани са нужди от такива инвестиции.
Целта ще се реализира посредством една мярка за подкрепа – Мярка 5.4 от Стратегията за
ВОМР, предвидена за финансиране от ПМДР 2014 – 2020 г.
Измеримите индикатори за Приоритет 1 са:


14 реализирани проекта;



14 реализирани дейности/ мерки в сектор „Рибарство и аквакултури”;



25 разкрити нови работни места.

В рамките на ПРИОРИТЕТ 2:
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Специфична цел 2.1: Диверсификация в рамките на риболова с търговска цел и
извън него

Тази специфична цел е насочена към разнообразяване на местната икономика и създаването на
заетост в сектори извън сектор „Рибарство и аквакултури“, диверсификация в рамките на риболовния
сектор, повишаване на възможностите за „син“ растеж, ефективно оползотворяване на туристическия
потенциал на територията на МИРГ „Поморие“ и утвърждаване на местни туристически продукти,
създаване на нови работни места. Идентифицирани са нужди от такива инвестиции.
Целта ще се реализира посредством една мярка за подкрепа – Мярка 2 от Стратегията за
ВОМР, предвидена за финансиране от ПМДР 2014 – 2020 г.


Специфична цел 2.2: Повишаване качеството на живот и привлекателността на
територията на МИРГ „Поморие“

Втората специфична цел е насочена към повишаване привлекателността на рибарския район
чрез подобряване на средата за живот, използване на културното и морското културно наследство и
разнообразни културни дейности, които ще допринесат за диверсификация на местната икономика,
създаването на заетост и укрепване на местната идентичност. Идентифицирани са нужди от такива
инвестиции.
Целта ще се реализира посредством една мярка за подкрепа – Мярка 4 от Стратегията за
ВОМР, предвидена за финансиране от ПМДР 2014 – 2020 г.
Измеримите индикатори за Приоритет 2 са:


7 реализирани проекта;



1 350 000 лева инвестиции в нови дейности, туризъм, кутура и повишаване
привлекателността на рибарския район;



10 разкрити нови работни места.

В рамките на ПРИОРИТЕТ 3:


Специфична цел 3.1: Насърчаване на иновациите в рибарството и аквакултурите на
територията на МИРГ „Поморие“

Специфичната цел е насочена към изпълнението на мерки за насърчаване на иновативни
подходи за осигуряване на растеж и работни места, посредством добавяне на стойност към
продуктите от риболов и аквакултури. Идентифицирани са нужди от такива инвестиции.
Целта ще се реализира посредством една мярка за подкрепа – Мярка 1 от Стратегията за
ВОМР, предвидена за финансиране от ПМДР 2014 – 2020 г.
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Специфична цел 3.2: Насърчаване започването на самостоятелна дейност от млади
рибари на територията на МИРГ „Поморие“

Специфичната цел е насочена към насърчаване на млади рибари да стартират самостоятелна
дейност на територията на МИРГ „Поморие“. Идентифицирани са нужди от такива инвестиции.
Целта ще се реализира посредством една мярка за подкрепа – Мярка 31 от Стратегията за
ВОМР, предвидена за финансиране от ПМДР 2014 – 2020 г.
Измеримите индикатори за Приоритет 2 са:


5 реализирани проекта;



2 млади рибари със стартирана дейност;



2 реализирани иновации



8 разкрити нови работни места.

Йерархията на целите на Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“, графично има следната
визия:
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ОБЩА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Устойчиво и балансирано развитие на територията на МИРГ Поморие чрез
стимулиране и диверсификация на сектор Рибарство и аквакултури , подобряване на свързаната със сектора физическа
среда, качеството на живот на хората и оползотворяване на местния потенциал и идентичност

Приоритет 1: Конкурентоспособно и устойчиво
развитие на сектор Рибарство и аквакултури на
територията на МИРГ Поморие , като генератор на
растеж, заетост и териториално сближаване

Специфична цел 1.1: Устойчивото
развитие на рибарството и
аквакултурите чрез инвестиции в
опазване на околната среда и
предизвикателствата, следствие
от изменението на климата

Мярка 3

Приоритет 2: Диверсификация на
сектор Рибарство и аквакултури в
посока развитие на туризма и
свързаната с това инфраструктура

Специфична цел 2.1:
Диверсификация в
рамките на риболова с
търговска цел и извън
него

Приоритет 3: Насърчаване на иновациите и
стартиращите дейности в сектор Рибарство и
аквакултури на територията на МИРГ
Поморие

Мярка 2

Специфична цел 3.1: Насърчаване
на иновациите в рибарството и
аквакултурите на територията на
МИРГ Поморие

Мярка 4

Специфична цел 3.2: Насърчаване
започването на самостоятелна
дейност от млади рибари на
територията на МИРГ Поморие

Мярка 1

Мярка 5

Специфична цел 1.2: Изграждане
на модерна рибарска
инфраструктура на територията
на МИРГ Поморие

Мярка 1.8

Специфична цел 1.3: Насърчаване
преработването на продуктите от
риболов и аквакултури на
територията на МИРГ Поморие

Мярка 5.4

Специфична цел 2.2:
Повишаване качеството
на живот и
привлекателността на
територията на МИРГ
Поморие

Мярка 31
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5. Описание на процеса на участие на местните общности в разработването на стратегията
Заинтересованите страни от община Поморие бяха ангажирани в процеса на подготовка на
Стратегията за водено от общностите местно развитие чрез участието си в събитията, описани подолу. За всяко мероприятие своевременно беше публикувана информация на официалните интернет
страници на общината, а в последствие и на разработената за целите на проекта интернет страница
на МИРГ (http://mirg-pomorie.eu). Покани за събитията бяха поставяни и на информационните табла
в общината и бяха изпращани по електронна поща на идентифицираните заинтересованите страни.
Подробна информация за проведените срещи и обсъждания се съдържа в протоколите от всяко едно
събитие.
Заинтересованите страни и местната общност на община Поморие беше привлечена в процеса
на разработване на Стратегията чрез активно участие в множеството информационни и
консултативни срещи, провеждани през целия период на изготвяне на документа. По времето на
подготвителната помощ бяха проведени общо 4 информационни срещи и 2 конференции в община
Поморие, по време на които представители на екипа, разработващ Стратегията, представи подробни
презентации с информация за подхода ВОМР, изискванията и особеностите на Стратегията през
периода 2014-2020 г., както и допустимите мерки и дейности, които могат да бъдат включени в
документа. Всяка среща беше съпътствана от дискусия за възможностите за реализация на проекти
към Стратегията и изискванията, на които следва да отговарят бенефициентите и техните проектни
предложения.
На следващ етап в подготовка на Стратегията бяха проведени 5 консултативни срещи с
партньорите по проекта, общинското ръководство и заинтересованите страни, на които екипът на
МИРГ представи проект на стратегическа рамка и бюджет на Стратегията, изготвени на базата на
резултатите от анализа на територията, анкетното проучване и получената информация по време на
различните срещи. Дискутирани бяха възможните мерки и тяхното разпределение в рамките на
допустимия публичен принос, който предоставя всяка участваща програма. По време на
обсъжданията постъпиха предложения от заинтересованите страни по обхвата на мерките и тяхното
разпределение в бюджета на Стратегията.
Бяха проведени 4 обучения – 2 обучения за местни лидери и 2 обучения за екипа на МИРГ и
представители на партньорите. Целта на обученията беше участниците да придобият умения за
прилагане на подхода ВОМР и готовност за изпълнение на Стратегията в съответствие с
приложимите нормативни документи и изисквания за периода 2014-2020 г.
За съгласуване на Стратегията за ВОМР бяха проведени 2 обществени обсъждания в
общините гр. Поморие и гр. Ахелой. По време на събитията беше представен проекта на Стратегията,
преди същият да бъде внесен за приемане от Общото събрание на МИРГ. Участниците одобриха
проекта на Стратегия и финансовото разпределение по мерки.
В периода на подготвителната помощ бяха проведени срещи, обсъждания и обучения в
процеса на изготвяне на Стратегията за ВОМР, подробно описани в таблицата по-долу:
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Вид среща

Под-дейност

Брой
срещи

Дата на
провеждане

Място на
провеждане

Брой
участници

Обхванати
групи
заинтересовани
страни

Информационни кампании, срещи и конференции

Информационни
кампании

Информационни
срещи

Информационни
конференции

Информационни
дни

Информационна
среща/семинар

Информационни
конференции

12.09.2017г.

гр.
Поморие,
ул. Солна 5

22

13.09.2017г.

гр. Ахелой,
Читалище

24

14.09.2017г.

с. Бата,
Кметството

20

15.09.2017г.

с. Косовец,
Кметството

20

19.09.2017г.

гр. Ахелой,
Читалище

50

29.09.2017г.

гр.
Поморие,
ул. Солна 5

50

2

2

2

Заинтересовани
страни от
всички групи

Заинтересовани
страни от
всички групи

Заинтересовани
страни от
всички групи

Консултативни срещи
Работни срещи
за консултиране
подготовката на
стратегията

Информационни
срещи за
консултиране
подготовката на
стратегията

Работни срещи
за консултиране
подготовката на
стратегията

Информационни
срещи за
консултиране
подготовката на
стратегията

04.10.2017г.

гр. Ахелой,
Читалище

14

05.10.2017г.

гр.
Поморие,
ул. Солна 5

15

20.09.2017г.

с. Бата,
Кметството

20

21.09.2017г.

с. Косовец,
Кметството

20

21.09.2017г.

с. Порой,
Кметството

20

2

3

Заинтересовани
страни от
всички групи

Заинтересовани
страни от
всички групи

Обществени обсъждания
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Вид среща

Брой
срещи

Под-дейност

Обществено
обсъждане на
проект на
стратегията

Обществени
обсъждания

Дата на
провеждане

Място на
провеждане

Брой
участници

13.10.2017г.

гр. Ахелой,
Читалище

36

гр.
Поморие,
ул. Солна 5

41

2
16.10.2017г.

Общ брой присъствали на информационни, консултативни срещи и
обществени обсъждания:

Обхванати
групи
заинтересовани
страни

Заинтересовани
страни от
всички групи

351

Обучения
Обучение на
екипа на МИРГ,
вкл.
представители
на партньорите

Обучение на
местни лидери

Обучение на
екипа на МИРГ,
вкл.
представители
на партньорите

Обучение на
местни лидери

12.10.2017г.

гр.
Поморие,
ул. Солна 5

10

13.10.2017г.

гр. Ахелой,
Читалище

10

12.10.2017г.

гр.
Поморие,
ул. Солна 5

20

13.10.2017г.

гр. Ахелой,
Читалище

20

2

2

Общ брой присъствали на обученията:

Екипа на МИРГ,
вкл.
представители
на партньорите

Местни лидери
от общините
Поморие и
Ахелой
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6. План за действие, в който се посочват дейностите, които ще допринесат за постигането на
поставените цели
6.1. Описание на целите и обхвата на мерките, включително допустими кандидати и дейности,
минимален (в случай че е приложимо) и максимален размер на безвъзмездната финансова
помощ. Избраните в стратегията за ВОМР мерки трябва да съответстват на идентифицираните
в проучванията и анализите на територията нужди


Общи условия по мерките на Стратегията за ВОМР

47

Същността на Стратегията за ВОМР са мерките, разработени в изпълнение на дефинираните
по-горе приоритети и специфични цели за развитие на територията на МИРГ „Поморие”, в рамките
на които се създава възможност да бъдат реализирани проектни предложения от бенефициенти в
община Поморие. Мерките, включени в настоящата Стратегия, са насочени към оползотворяване
потенциала на обхванатата територия и преодоляване на идентифицираните проблеми и нужди на
местната общност.
В Стратегията са включени мерки, които отговарят на целите и черпят финансиране от
Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., участваща в подхода ВОМР. В документа е
отразен интереса на заинтересованите страни, изразен по време на проведените срещи и резултатите
от направеното анкетно проучване и потенциала за реализация.
Всички избрани мерки в Стратегията ще допринесат за разгръщане на потенциала на
територията на МИРГ „Поморие“ и за подобряване конкурентоспособността на местната икономика,
давайки своя принос по този начин за изпълнението на местните политики за развитие, дефинирани в
общинския план на Поморие и Стратегията за развитие на област Бургас за периода до 2020 г.
Включените в Стратегията за ВОМР мерки отговарят на условията и изискванията към
бенефициентите и проектите на финансиращата ПМДР 2014 – 2020 г. и Регламент (ЕС) №508/2014. В
документа са застъпени следните общи условия към мерките, с които следва да се съобразят всички
кандидати по отношение на допустимостта на своята организация и проектната си идея, без значение
по коя мярка кандидатстват:
o Териториален обхват на мерките: Дейностите по проектите, финансирани в рамките на
мерките от Стратегията за ВОМР, могат да се осъществяват единствено и само на
територията на действие на МИРГ „Поморие“, а именно в административнотериториалния обхват на община Поморие. Освен това, кандидатът следва да има
постоянен адрес – за физическите лица, и седалище и адрес на управление – за еднолични
търговци, юридическите лица и НПО, отново единствено и само на територията на
действие на МИРГ.
o Период на действие на Стратегията за ВОМР: Стратегията за ВОМР се разработва за
период до 31 декември 2020 г., т.е. срокът за сключване на договори за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ на проекти по мерките, включени в Стратегията, е 31
декември 2020 г. Крайният срок за изпълнение на дейностите по проектите към СВОМР е
до 30 юни 2023 г.
o Обхват на мерките и ограничения: Съгласно приложимата нормативна уредба, в
Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“ са включени мерки, които са: избрани в
ПМДР 2014 - 2020 г. и в обхвата на Регламент (ЕС) №508/2014. Мерките в Стратегията за
ВОМР са разработени при спазване на установената липса на припокриване и
координация по всички програми, финансирани със средства на ЕС. В тази връзка не са
включени мерки, финансирани от ЕЗФРСР, ЕСФ и ЕФРР.
o Видове плащания по проектите: Финансовата помощ по проектите в рамките на
мерките от Стратегията за ВОМР се изплаща след извършване на дейностите по
съответния проект. Допустими са авансови и междинни плащания, като условията за
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тяхната допустимост и размерът на плащанията ще бъдат определени в поканите за
прием на проектни предложения по всяка мярка.
o Възлагане на дейности по проектите: Получател на финансова помощ по проект към
мерките от Стратегията за ВОМР, който е възложител по смисъла на Закона за
обществените поръчки (ЗОП), възлага изпълнението на дейности по проекта при спазване
на съответната процедура. За получатели на финансова помощ, които не са възложители
по смисъла на ЗОП, се прилагат условията на ПМС №161/2016 г. за координация между
УО при изпълнение на ВОМР, които ще бъдат подробно описани в насоките за
кандидатстване по всяка мярка от Стратегията.
o Бенефициенти: Кандидатите по мерките на Стратегията трябва да отговарят на следните
изисквания: да бъдат собственици или да имат учредени права на ползване за обекти,
регистрирани като рибарски пристанища с валидно Удостоверение за експлоатационна
годност, издадено от Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИАМА); да нямат
изискуеми публични задължения към държавата; да не са вписани в централната база
данни за отстраняванията съгласно Регламент (ЕO, Евратом) № 1302/2008 г. на
Комисията от 17 декември 2008 г. относно централната база данни за отстраняванията
(ОВ, L 344, 20.12.2008 г.); едноличните търговци (ЕТ) и членовете на управителните
органи на юридическите лица да не са осъждани с влязла в сила присъда за престъпления
против собствеността, стопанството, освен ако не са реабилитирани, и не са лишавани от
правото да упражняват търговска дейност или да заемат ръководна, отчетна или
материалноотговорна длъжност.
Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти и
да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че: са обявени в несъстоятелност; са
в производство по несъстоятелност; в) са в процедура по ликвидация; са сключили
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
са преустановили дейността си; е установено с влязло в сила наказателно постановление
или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка са нарушили
чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавите, в
които кандидатите са установени; лишени са от правото да упражняват определена
професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено
деянието; са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията,
когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; доказано е, че са виновни
за неизпълнение на договор за обществена поръчка, договор за концесия за строителство,
довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни
санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто
от стойността или обема на договора; имат изискуеми публични задължения към
държавата; изпаднали са в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за
възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ; и
др.
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Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата чрез подбор на проекти и
да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че са: лице или се представлява от
лице, което е на трудово или служебно правоотношение в Управляващия орган,
Междинното звено и Сертифициращия орган до една година от прекратяване на
правоотношението; лице, което е било на трудово или служебно правоотношение в
Управляващия орган, Междинното звено и Сертифициращия орган до една година от
прекратяване на правоотношението, е в трудов или друг договор за изпълнение на
ръководни или контролни функции или в които такова лице е съдружник, притежава
дялове или акции или е управител или член на орган на управление или контрол. Не се
предоставя безвъзмездна финансова помощ в случай, че кандидатът или негов законен
представител са нарушили изискванията на Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на
Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовия регламент, приложим за общия
бюджет на Съюза.
o Недопустими разходи: Не са допустими разходи за проекти или дейности, които са
физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за
кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са
извършени от него. Не са допустими за финансиране от ЕФМДР: разходи, финансирани
по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от
националния бюджет, от бюджета на ЕС или от друга донорска програма; глоби,
финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове; комисионите и загубите от
курсови разлики при обмяна на чужда валута; данък върху добавената стойност, освен
когато не е възстановим; закупуване на дълготрайни материални активи - втора употреба;
разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с
изключение на разходите по финансови инструменти; лихви по дългове, с изключение на
свързани с безвъзмездна финансова помощ, предоставени под формата на лихвени
субсидии или субсидии за гаранционни такси; субсидиране на лихва по одобрени схеми
за държавни помощи и разноските за финансови транзакции; разходи, които нямат пряка
връзка с изпълнението на проекта; лихви по заеми и лихви по лизинг; разходи за
изграждане на жилищни помещения, както и на сгради, които не са свързани с
производствената дейност и изпълнението на проекта; оперативни разходи, включително
разходи по поддръжка и наеми; банкови такси и разходи, свързани с гаранции; плащане в
натура; закупуване на земя.
o Приложим режим на минимални/ държавни помощи: Член 8, параграф 2 от Регламент
(ЕС) № 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и рибарство предвижда дерогация
от членове 107, 108 и 109 от ДФЕС. Същите не се прилагат към плащания, извършени от
държави членки съгласно и в съответствие с Регламента, които попадат в обхвата на чл.
42 от ДФЕС. Членове 107, 108 и 109 от ДФЕС се прилагат когато публичното
финансиране надхвърля предвиденото в разпоредбите на Регламент № 508/2014 относно
посочените в параграф 2 плащания.
o Процедура за подбор на проекти към Стратегията за ВОМР: За всяка една мярка от
настоящата Стратегия за ВОМР ще бъде разработена недискриминационна и прозрачна
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процедура, и обективни критерии за подбор на проекти, която следва да бъде одобрена от
Управляващия орган на ПМДР 2014 -2020 г., която финансира мерките. Всяка година УС
на МИРГ ще одобрява и публикува на интернет страницата на МИРГ индикативен
график за приемите по съответните мерки от Стратегията за ВОМР за следващата
календарна година, както и покана за прием на заявления по съответната мярка, която ще
съдържа най-малко: наименование на мярката от Стратегията за ВОМР; програма,
предоставяща финансирането; допустими кандидати; допустимите дейности; период за
прием и място за подаване на проекти; бюджет на приема; минимален и максимален
размер на финансовата помощ, предоставяна за проект; критерии за избор на проекти и
тяхната тежест; лице за контакт и място за достъп до подробна информация; други
специфични условия и изисквания, приложими за съответната мярка. Подаването на
проектни предложения, както и процесът по оценка от МИРГ „Поморие“ се
провежда в ИСУН 2020. Системата ИСУН 2020 приема окомплектованото проектно
предложение, подписано с КЕП и издава регистрационен номер.
o Критерии за оценка и избор на проекти: Основните принципи, на които се основават
разработените критериите са:


Съответствие на проектите с характеристиката на територията, нуждите и
потребностите на местната общност, общинските и секторни политики за
развитие;



Административно съответствие и допустимост на проектната документация
спрямо изискванията;



Подкрепа за дейности, които са пряко свързани с постигането на целите на
Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие”;



Подкрепа за местни и характерни за територията продукти;



Подкрепа за иновативни за територията проекти;



Подкрепа за проекти с положително въздействие върху социалната среда,
околната среда и заетостта;



Подкрепа за малкия бизнес и създаване на конкурентоспособни дейности;



Съгласуваност и допълняемост между мерките и проектите.

Подборът и одобрението на проекти към стратегия за ВОМР е съгласно Минималните
изисквания, изготвени от Централното координационно звено (ЦКЗ) в изпълнение на
чл.41, ал.2 от ПМС № 161/04.07.2016 г. Процедурата се извършва на два етапа:


Етап 1: Оценка на административно съответствие и допустимост
(осъществена от служители на МИРГ или външни експерти). Проекти, които не
отговарят на всички критерии за административно съответствие и допустимост,
не се допускат до по-нататъшно оценяване. Административните критерии се
отнасят за проектни предложения по всички мерки, включени в
Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“:
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Административни критерии за оценка на проектни предложения по Стратегията за ВОМР на
МИРГ „Поморие“

1. Административно съответствие и допустимост
1.

Проектното предложение е подадено по реда, определен от МИРГ в
Условията за кандидатстване по настоящата процедура.

ДА/НЕ/НЕПР

2.

Анализът приходи - разходи е попълнен в лева и е използван зададеният
образец съгласно Условия за кандидатстване.

ДА/НЕ/НЕПР

3.

Налице са всички изискуеми документи и са попълнени съгласно
изискванията, посочени в Условията за кандидатстване.

ДА/НЕ/НЕПР

4.

Кандидатът е допустим
кандидатстване.

ДА/НЕ/НЕПР

5.

Включените в проекта дейности са допустими за финансиране съгласно
изискванията в Условията за кандидатстване.

ДА/НЕ/НЕПР

6.

Териториалният обхват за изпълнение на проекта съответства на посочения
в Условията за кандидатстване.

ДА/НЕ/НЕПР

7.

Проектното предложение допринася за постигане на специфичните цели на
Стратегията и по приоритета на Съюза, предвидени в Регламент 508/2014.

ДА/НЕ/НЕПР

8.

В проектното предложение са заложени съответно
индикатори, съгласно в Условията за кандидатстване.

ДА/НЕ/НЕПР

9.

Срокът за изпълнението на проектното предложение е съобразен с
максималния срок, указан в Условията за кандидатстване.

ДА/НЕ/НЕПР

10.

Отстраняването на нередовностите по проектното предложение не е довело
до подобряване на качеството му.

ДА/НЕ/НЕПР

11.

Представени са доказателства за изискуемия административен, финансов и
оперативен капацитет.

ДА/НЕ/НЕПР

12.

Операциите не са били физически завършени или изцяло осъществени преди
подаването на проектното предложение, независимо дали всички свързани
плащания са направени от бенефициента или не.

ДА/НЕ/НЕПР

Предвидените разходи в проектното предложение са допустими съгласно
Условията за кандидатстване. В случай на наличие на недопустими разходи
същите са установени и редуцирани.

ДА/НЕ/НЕПР

13.

съгласно

изискванията

в

Условията

за

приложимите
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14.

Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ не надвишава
определения максимален размер съгласно Условията за кандидатстване.

ДА/НЕ/НЕПР

15.

Проектът е икономически жизнеспособен.

ДА/НЕ/НЕПР

При несъответствие с някое от посочените изисквания проектното предложение се отхвърля.

На база на констатациите от административната оценка, следва да се направи
заключение, дали представеният формуляр за кандидатстване е в съответствие с
изискванията на критериите за административно съответствие или не съответства на
тези критерии и трябва да бъде върнат на кандидата за коригиране или да бъде
отхвърлен. Оценката за административно съответствие се извършва на базата на
контролни листове.
Проектните предложения по всички мерки трябва да отговарят на критериите за
допустимост на кандидата и проектното предложение.
Проверката за административно съответствие и допустимост включва още:


Проверка за липса на двойно финансиране;



Проверка за наличие на изкуствено създадени условия;



Проверка за минимални помощи;



Посещение на място за заявления, включващи разходи за строително-монтажни
работи (когато е приложимо).

Проверката за административно съответствие и допустимост се извършва от най-малко
две лица (служители на МИРГ или външни експерти), определени със заповед на
изпълнителния директор. Лицата представят декларации за безпристрастност,
поверителност и липса на конфликт на интереси. За резултатите от проверката за
административно съответствие и допустимост проверяващите изготвят доклад и го
предават на изпълнителния директор на МИРГ. Към доклада се прилагат: списък на
регистрираните проекти; индивидуалните контролни листове за административно
съответствие и допустимост; декларации за безпристрастност, поверителност и липса
на конфликт на интереси; списъците за проверка на административното съответствие и
допустимост - списък с проектите, които отговарят на критериите за
административното съответствие и допустимост; списък с проектите, които не
отговарят на критериите за административното съответствие и допустимост, с ясна
аргументация; кореспонденцията с кандидатите/ компетентните органи/ институции
(ако има такава); и особено мнение (ако има такова).
МИРГ „Поморие“ може да допълва (в пакета от документи за кандидатстване по всяка
от мерките) критериите за допустимост, за отразяване на всички изисквания за
допустимост по отделните мерки. На база на констатациите от оценката за допустимост
ще се направи заключение, дали представеният формуляр (заявление) за
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кандидатстване е в съответствие с изискванията за допустимост или не съответства и
следователно трябва да бъде отхвърлен. Проекти, които не отговарят на всички
критерии за административно съответствие и допустимост, не се допускат до понататъшно оценяване на втори етап.


Етап 2: Техническата оценка въз основа на критериите, определени за всяка
мярка от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие”. Критериите за оценка на
проектите са включени в стратегията за ВОМР към всяка мярка. Всички
подробни условия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще бъдат
определени поканите за прием на заявления по всяка мярка от настоящата
Стратегия за ВОМР. Техническата оценка се осъществява от Комисия за подбор
на проекти.

При промяна в изискванията на някой от горепосочените документи следва да се
променят и условията, приложими към съответната мярка от Стратегията за ВОМР на МИРГ
„Поморие”. Специфичните изисквания за допустимост на кандидатите, дейностите, конкретните
разходи, необходими документи за кандидатстване и други условия по всяка мярка ще бъдат
подробно представени, допълнително детайлизирани и могат да бъдат изменени, в случай че е
необходимо, в поканите за прием на заявления по всяка мярка от настоящата Стратегия за ВОМР.



Мерките на Стратегията за ВОМР

Код на мярката:

1

Наименование на
мярката:

Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите в МИРГ
„Поморие“

Съответствие на
мярката с
приоритетите на
ПМДР 2014 – 2020
г. и Регламент
508/2014 г.:

Мярката е в съответствие с чл. 63, параграф 1, б. „а)“ от Регламент 508/2014
г. и допринася за постигането на ПС 4 Повишаване на заетостта и
териториалното сближаване, СЦ 4.1. 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.

Описание на целите
мярката:

Основните дейности на жителите на черноморските крайбрежни райони са
свързани с рибарството и аквакултурите и необходимостта от повишаване
на тяхната конкурентоспособност. В тази връцка основната цел на мярката
е: Увеличаване конкурентоспособното участие на секторите на рибарството
и аквакултурите в устойчивото развитие на МИРГ „Поморие“ и
насърчаването на иновативни подходи за осигуряване на растеж и работни
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места, посредством добавяне на стойност към продуктите от риболов и
аквакултури.
Обхват на мярката:

Географски обхват: Територията на действие на МИРГ „Поморие“.
Обхват на подпомагане: Подпомагане на инвестиции за 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.

Допустими типове
бенефициенти:

Допустими бенефициенти по мярката са:
1) Микро, малки и средни предприятия, които са юридически лица или
еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или
Закона за кооперациите и имат седалище на територията на МИРГ
„Поморие“;
2) Рибари на територията на МИРГ „Поморие“;
Кандидатите за финансова помощ трябва да отговарят на изискванията към
бенефициентите, описани в Общите условия по мерките от Стратегията за
ВОМР на МИРГ „Поморие“, финансирани от ПМДР 2014 – 2020 (ЕФМДР).

Допустими
дейности за
реализиране на
мярката:

Допустими дейности по мярката са:
1) Придобиване на ново оборудване, необходимо за внедряване на
иновацията/ инвациите;
2) Подобряване състоянието на съществуващите рибарски лодки;
3) Придобиване на права на интелектуална собственост върху иновациите,
които ще бъдат подкрепяни по мярката;
4) Трансфер на знания;
5) Създаване на мидени плантации за филтриране на водата около
заустването на ПСОВ Поморие.
6) Придобиване/ разработване на специализиран софтуер, необходим за
внедряването на иновативния продукт (стока или услуга) или процес;
7) Въвеждане на
аквакултурите;

нови

технологии

8) Малки демонстрационни пилотни
мултиплициране на резултата;

в

сферата

на

рибарството

и

проекти,

с

потенциал

за

9) Дребномащабни инвестиции в инфраструктура, които са предварителни
условия за иновации и по-нататъшно развитие;
10) Организиране на обучения за нуждите на сектор рибарство и
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аквакултури;
11) Трансфер на знания за нуждите на сектор рибарство и аквакултури;
12) Обмен на ноу-хау;
13) Популяризиране на знанията и ноу-хау за територията на МИРГ
„Поморие“;
14) Организация и управление;
15) Информация и комуникация.
Бюджет на
мярката:
Финансови
параметри на
проектите:

Общият бюджет на мярката е 450 000.00 лв.


Размер на финансовата помощ: Максималният размер на
безвъзмездната финансова помощ по проект не може да надхвърля 150
000 лв. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово
подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от
кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична
форма.



Минимален размер на общите допустими разходи за проект - 50 000
лв.



Максимален размер на общите допустими разходи за проект – 150 000
лв.

Интензитет на
финансовата
помощ:

Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на одобрените и
реално извършени инвестиционни разходи.

Категории
допустими разходи:

Допустими разходи по мярката са:
1) Разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване,
представляващи дълготрайни материални активи, необходими за
изпълнението на дейностите по проекта;
2) Разходи за придобиването на машини, съоръжения и оборудване и
строителство,
представляващи
дребномащабни
инвестиции
в
инфраструктура, които са предварителни условия за иновации и понататъшно развитие;
3) Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (вкл.
разходи за разработване на софтуер), необходими за изпълнението на
дейностите по проекта;
4) Разходи за организиране и провеждане на обучения;
5) Разходи за трансфер на знания и ноу - хау;
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6) Разходи за въвеждане на нови технологии в сферата на рибарството и
аквакултурите;
7) Разходи за информация, комуникация и популяризиране на резултатите
от проекта;
8) Разходи за организация и управление.
За да бъдат допустими разходите трябва да отговарят на условията за
допустимост, описани в част „Общи условия по мерките от Стратегията за
ВОМР на МИРГ „Поморие“, финансирани от ПМДР 2014 – 2020
(ЕФМДР)“.
Период за
реализиране на
Стратегията и
продължителност

Периодът за прилагане на СВОМР на МИРГ „Поморие” и настоящата мярка
е до 31.12.2023 г. Продължителността на проектите, финансирани по Мярка
1 е до 24 месеца, считано от датата на подписване на административния
договор за предоставяне на БФП за всеки отделен проект.

на проектите:
Режим на държавна
и минимална
помощ:

Действието е свързано с риболова по чл. 42 от ДФЕС и следователно не
подлежат на правилата за държавна помощ.

Действие на
мярката:



1-ви прием: III-то тримесечие на 2018 г.



2-ри прием: III-то тримесечие на 2019 г.



Резервен прием: I-во тримесечие на 2020 г.

Обективни
критерии за оценка
на проектите и
тежест на
показателите:

Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта:
В съответствие с изискванията, описани в т. 6.1, част „Общи условия по
мерките от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“.
Етап 2: Техническа и финансова оценка: Осъществява се на базата на
следните критерии за оценка:
№

Критерии за оценка

Тежест на
показателите

1.

Проектното предложение допринася за постигане
на приоритетите и целите на СВОМР на МИРГ
„Поморие“

15

2.

Проектното
предложение
отговаря
на
идентифицираните потребности на местната
рибарска общност

15

3.

Кандидатът притежава практически и финансов
капацитет за изпълнение на проекта

15
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4.

Необходимостта от безвъзмездна помощ ясно е
демонстрирана

10

5.

Целите, индикаторите и основните етапи на
изпълнение са реалистични

10

6.

Проектното предложение създава нови работни
места

10

7.

Проектното
предложение
предлага
нови
инициативи за повишаване на качеството на
живот на местната рибарска общност

10

8.

Проектното
предложение
е
обоснована
иновативност за територията на МИРГ „Поморие“

10

9.

Проектното
предложение
предвижда
използването на местни доставчици на стоки
и/или услуги

5

Максимален брой точки:

100

Код на мярката:

2

Наименование на
мярката:

Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън
него на територията на МИРГ „Поморие“

Съответствие на
мярката с
приоритетите на
ПМДР 2014 – 2020
г. и Регламент
508/2014 г.:

Мярката е в съответствие с чл. 63, параграф 1, б. „б)“ от Регламент 508/2014
г. и и допринася за постигането на ПС 4 Повишаване на заетостта и
териториалното сближаване, СЦ 4.1. 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.

Описание на целите
мярката:

Основната цел на мярката е свързана с повишаване конкурентоспособността
и устойчивостта на територията на МИРГ „Поморие” чрез насърчаване на
инвестициите в дейности, които ще допринесат за:
1) Разнообразяване на местната икономика и създаването на заетост в
сектори извън сектор „Рибарство”;
2) Диверсификация в рамките на риболовния сектор;
3) „Син“ растеж;
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4) Оползотворяване на туристическия потенциал на МИРГ „Поморие” и
утвърждаване на туристически продукти, базирани на местни ресурси;
5) Поддържане на заетостта и създаване на нови работни места.
Обхват на мярката:

Географски обхват: Територията на действие на МИРГ „Поморие“.
Обхват на подпомагане: Подпомагане на инвестиции в материални и
нематериални активи, имащи отношение към разнообразяването на
местната икономика и създаването на заетост в сектори извън сектор
„Рибарство”, диверсификацията в рамките на риболовния сектор,
насърчаването на „Синия“ растеж, оползотворяване на туристическия
потенциал на района, основан на местни ресурси и устойчивост на
заетостта.

Допустими типове
бенефициенти:

Допустими бенефициенти по мярката са:
1) Микро, малки и средни предприятия, които са юридически лица или
еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или
Закона за кооперациите и имат седалище на територията на МИРГ
„Поморие“.
2) Рибари и рибарски обединения/ сдружения, регистрирани по реда на
Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
3) Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ);
Кандидатите за финансова помощ трябва да отговарят на изискванията към
бенефициентите, описани в Общите условия по мерките от Стратегията за
ВОМР на МИРГ „Поморие“, финансирани от ПМДР 2014 – 2020 (ЕФМДР).

Допустими
дейности за
реализиране на
мярката:

Допустими дейности по мярката са:
1) Диверсификация на първични производствени дейности (например нови
риболовни техники и принадлежности), вкл. диверсификация в рамките
на риболовния сектор;
2) Диверсификация на икономическите дейности на сектора на
рибарството, включително пускането на пазара на нови услуги, свързани
с туристическия сектор, и развитието на съществуващите услуги и др.;
3) Диверсификация на дейности във веригата на генериране на стойност на
рибата (при дейности, които добавят стойност към рибни продукти:
директни продажби, маркетинг, др.);
4) Разнообразяване на нерибарските дейности с мерки за плетене на мрежи
и производство на рибарски принадлежности;
5) Създаване на туристически места тип къмпинги в близост до рибарските
селища;
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6) По-широка диверсификация на рибарския район в сектори и дейности
като туризъм, култура, услуги, морски сектор, занаяти и т.н.;
7) Добавяне на стойност към местни продукти, дребномащабна преработка
и т.н.;
8) Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски
стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности;
9) Инвестиции в човешкия капитал;
10) Подпомагане на ученето през целия живот;
11) Създаване на мрежи от контакти, насърчаващи разпространението на
знания и услуги, които допринасят за подобряване на общите резултати
и конкурентоспособност на операторите.
Бюджет на
мярката:
Финансови
параметри на
проектите:

Общият бюджет на мярката е 450 000.00 лв.


Размер на финансовата помощ: Максималният размер на
безвъзмездната финансова помощ по проект не може да надхвърля 120
000 лв. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово
подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от
кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична
форма.



Минимален размер на общите допустими разходи за проект - 50 000
лв.



Максимален размер на общите допустими разходи за проект - 120 000
лв.

Интензитет на
финансовата
помощ:

Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на одобрените и
реално извършени инвестиционни разходи.

Категории
допустими разходи:

Допустими разходи по мярката са:
1) Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
2) Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл.
компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената
инвестиция, включително разходи, включени в продажната цена за
осъществяване на доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в
експлоатация на оборудването/ машините/ съоръженията, включително
придобити чрез финансов лизинг;
3) Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за
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изготвяне и изпълнение на проекта;
4) Закупуване на софтуер, включително разходите за доставка,
инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация, включително
придобити чрез финансов лизинг;
5) Консултантски услуги, свързани с подготовката и изпълнението на
проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи, изготвяне на
технически/ работен проект и разходи за независим строителен и
авторски надзор и инвеститорски контрол, които са до 5 % от общата
стойност на допустимите разходи по проекта и не надвишават левовата
равностойност на 15 000 евро.
За да бъдат допустими разходите трябва да отговарят на условията за
допустимост, описани в част „Общи условия по мерките от Стратегията за
ВОМР на МИРГ „Поморие“, финансирани от ПМДР 2014 – 2020
(ЕФМДР)“.
Период за
реализиране на
Стратегията и
продължителност

Периодът за прилагане на СВОМР на МИРГ „Поморие” и настоящата мярка
е до 31.12.2023 г. Продължителността на проектите, финансирани по Мярка
2 е до 24 месеца, считано от датата на подписване на административния
договор за предоставяне на БФП за всеки отделен проект.

на проектите:
Режим на държавна
и минимална
помощ:

Действието е свързано с риболова по чл. 42 от ДФЕС и следователно не
подлежат на правилата за държавна помощ.

Действие на
мярката:



1-ви прием: IV-то тримесечие на 2018 г.



2-ри прием: IV-то тримесечие на 2019 г.



Резервен прием: I-во тримесечие на 2020 г.

Обективни
критерии за оценка
на проектите и
тежест на
показателите:

Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта:
В съответствие с изискванията, описани в т. 6.1, част „Общи условия по
мерките от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“.
Етап 2: Техническа и финансова оценка: Осъществява се на базата на
следните критерии за оценка:
№

Критерии за оценка

Тежест на
показателите

1.

Проектното предложение допринася за постигане
на приоритетите и целите на СВОМР на МИРГ
„Поморие“

15

61

2.

Проектното
предложение
отговаря
на
идентифицираните потребности на местната
рибарска общност

15

3.

Кандидатът притежава практически и финансов
капацитет за изпълнение на проекта

15

4.

Необходимостта от безвъзмездна помощ ясно е
демонстрирана

10

5.

Целите, индикаторите и основните етапи на
изпълнение са реалистични

10

6.

Проектното предложение създава нови работни
места

10

7.

Проектното
предложение
предлага
нови
инициативи за повишаване на качеството на
живот на местната рибарска общост

10

8.

Проектното
предложение
е
обоснована
иновативност за територията на МИРГ „Поморие“

10

9.

Проектното
предложение
предвижда
използването на местни доставчици на стоки
и/или услуги

5

Максимален брой точки:

100

Код на мярката:

3

Наименование на
мярката:

Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ
„Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на
въздействието от изменението на климата

Съответствие на
мярката с
приоритетите на
ПМДР 2014 – 2020
г. и Регламент
508/2014 г.:

Мярката е в съответствие с чл. 63, параграф 1, б. „в)“ от Регламент 508/2014
г. и допринася за постигането на ПС 4 Повишаване на заетостта и
териториалното сближаване, СЦ 4.1. 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.

Описание на целите

Основната цел на мярката е свързана с повишаване устойчивото развитие на
МИРГ „Поморие” от гледна точка на изменението на климата и
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мярката:

балансирания подход към околната среда, чрез:
1) Диверсификация
на
риболовните
дейности
с
оглед
предизвикателствата в следствие от изменението на климата;

на

2) Засилване на взаимодействието между местната рибарска общност и
научните институти с оглед по-лесната адаптация на рибарския район
към задълженията обвързани с изменението на климата;
3) Опазване на околната среда в рибарския район и борба със
замърсяванията;
4) Насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници.
Обхват на мярката:

Географски обхват: Територията на действие на МИРГ „Поморие“.
Обхват на подпомагане: Подпомагане на инвестиции в материални и
нематериални активи, имащи отношение към засилване устойчивото
развитие на МИРГ „Поморие” от гледна точка на изменението на климата и
балансирания подход към околната среда.

Допустими типове
бенефициенти:

Допустими бенефициенти по мярката са:
1) Общините на територията на МИРГ „Поморие“;
2) Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ);
3) Рибари на територията на МИРГ „Поморие“;
4) Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по
Търговския закон или Закона за кооперациите.
Кандидатите за финансова помощ трябва да отговарят на изискванията към
бенефициентите, описани в Общите условия по мерките от Стратегията за
ВОМР на МИРГ „Поморие“, финансирани от ПМДР 2014 – 2020 (ЕФМДР).

Допустими
дейности за
реализиране на
мярката:

Допустими дейности по мярката са:
1) Насърчаване на по-устойчиви практики, които оптимизират
използването на рибните ресурси и предлагат нови източници на
приходи за рибарските райони;
2) Популяризиране 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.;
3) Сътрудничество между рибарските общности и научните организации и
насърчаването на опазването на околната среда в района;
4) Услуги по почистване и борба със замърсяването;
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5) Защита на околната среда в рибарския райони с цел запазване на
неговата привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните
селища с рибарски дейности и съхраняване и развиване на националното
природно и архитектурно наследство;
6) Предпазване на делфините от нежелан улов и съприкосновение с
рибарските принадлежности;
7) Драгиране на морското дъно;
8) Закупуване на оборудване за проследяване състоянието на Черно море в
обхвата на МИРГ „Поморие” и извършване на спасителни операции;
9) Изпълнение на мерки от НПРД, по-специално мерки от Плановете за
управление на защитените зони и насочени към запазване и
възстановяване на биоразнообразието;
10) Насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници за
собствени нужди, с цел ефективно използване на ресурсите;
11) Зарибяване на вътрешни водни басейни.
12) Обединяване на различните заинтересовани страни за решаване на
някои от проблемите, свързани с изменението на климата и
замърсяването, причинено от сухоземни и морски източници,
разположени край бреговата ивица и в крайбрежни води, които подлагат
на риск морските екосистеми и вътрешни водоеми и застрашават добива
в тях.
Бюджет на
мярката:
Финансови
параметри на
проектите:

Интензитет на
финансовата
помощ:

Общият бюджет на мярката е 350 000.00 лв.


Размер на финансовата помощ: Максималният размер на
безвъзмездната финансова помощ по проект не може да надхвърля 75
000 лв. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово
подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от
кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична
форма.



Минимален размер на общите допустими разходи за проект - 25 000
лв.



Максимален размер на общите допустими разходи за проект - 75 000
лв.

Финансовата помощ е в размер на:


100% от общия размер на одобрените и реално извършени
инвестиционни разходи за проекти на публични организации и
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юридически лица с нестопанска цел;


Категории
допустими разходи:

50 % от общия размер на одобрените и реално извършени
инвестиционни разходи за проекти за юридически лица или
еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или
Закона за кооперациите или рибари на територията на МИРГ
„Поморие“.

Допустими разходи по мярката са:
1) Изграждане, придобиване или подобрения на недвижимо имущество;
2) Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл.
компютърно), съоръжения, технологии и други, пряко свързани с
предвидената инвестиция, включително разходи, включени в
продажната цена за осъществяване на доставка, инсталиране, изпитване
и въвеждане в експлоатация на оборудването/машините/съоръженията,
включително придобити чрез финансов лизинг;
3) Разходи за въвеждане на възобновяеми енергийни източници за
собствени нужди, с цел ефективно използване на ресурсите;
4) Закупуване на ноу-хау, патентни права, лицензи и технологии
необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
5) Закупуване на софтуер, включително разходите за доставка,
инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация, включително
придобити чрез финансов лизинг;
6) Разходи за почистване и борба със замърсяванията;
7) Разходи за провеждане на мероприятия за адаптиране към климатичните
промени, опазването на околната среда и биоразнообразието и др.;
8) Разходи за популяризиране и информиране;
9) Консултантски услуги, свързани с подготовката и изпълнението на
проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи, изготвяне на
технически/ работен проект и разходи за независим строителен и
авторски надзор и инвеститорски контрол, които са до 5 % от общата
стойност на допустимите разходи по проекта и не надвишават левовата
равностойност на 15 000 евро.
За да бъдат допустими разходите трябва да отговарят на условията за
допустимост, описани в част „Общи условия по мерките от Стратегията за
ВОМР на МИРГ „Поморие“, финансирани от ПМДР 2014 – 2020
(ЕФМДР)“.

Период за
реализиране на

Периодът за прилагане на СВОМР на МИРГ „Поморие” и настоящата мярка
е до 31.12.2023 г. Продължителността на проектите, финансирани по Мярка
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Стратегията и
продължителност

3 е до 24 месеца, считано от датата на подписване на административния
договор за предоставяне на БФП за всеки отделен проект.

на проектите:
Режим на държавна
и минимална
помощ:

Действието е свързано с риболова по чл. 42 от ДФЕС и следователно не
подлежат на правилата за държавна помощ.

Действие на
мярката:



1-ви прием: IV-то тримесечие на 2018 г.



2-ри прием: IV -то тримесечие на 2019 г.



Резервен прием: I-во тримесечие на 2020 г.

Обективни
критерии за оценка
на проектите и
тежест на
показателите:

Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта:
В съответствие с изискванията, описани в т. 6.1, част „Общи условия по
мерките от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“.
Етап 2: Техническа и финансова оценка: Осъществява се на базата на
следните критерии за оценка:
№

Критерии за оценка

Тежест на
показателите

1.

Проектното предложение допринася за постигане
на приоритетите и целите на СВОМР на МИРГ
„Поморие“

15

2.

Проектното
предложение
отговаря
на
идентифицираните потребности на местната
рибарска общност

15

3.

Кандидатът притежава практически и финансов
капацитет за изпълнение на проекта

15

4.

Необходимостта от безвъзмездна помощ ясно е
демонстрирана

10

5.

Целите, индикаторите и основните етапи на
изпълнение са реалистични

10

6.

Проектното предложение създава нови работни
места

10

7.

Проектното
предложение
предлага
нови
инициативи за повишаване на качеството на
живот на местната рибарска общност

10

8.

Проектното
предложение
е
обоснована
иновативност за територията на МИРГ „Поморие“

10
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9.

Проектното
предложение
предвижда
използването на местни доставчици на стоки
и/или услуги
Максимален брой точки:

5
100

Код на мярката:

4

Наименование на
мярката:

Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския
район

Съответствие на
мярката с
приоритетите на
ПМДР 2014 – 2020
г. и Регламент
508/2014 г.:

Мярката е в съответствие с чл. 63, параграф 1, б. „г)“ от Регламент 508/2014
г. и допринася за постигането на ПС 4 Повишаване на заетостта и
териториалното сближаване, СЦ 4.1. 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.

Описание на целите
мярката:

Основна цел на мярката е насърчаване на социалното приобщаване,
намаляването на бедността и икономическото развитие на територията на
МИРГ „Поморие” чрез:
1) Повишаване привлекателността на рибарския район, като място за
живеене, чрез инвестиции за подобряване средата на живот, културни
дейности, насърчаване на културното наследство, в т.ч. морското
културно наследство, социални услуги и др.
2) Диверсификация на дейностите в рибарския район и тяхното
използване, като потенциал за създаване на заетост и възможности за
укрепване на чувството за местна идентичност.

Обхват на мярката:

Географски обхват: Територията на действие на МИРГ „Поморие“.
Обхват на подпомагане: С мярката ще се финансира създаването,
подобряването или разширяването на малки обекти от средата на живот,
туристическото, културното, природното и морското наследство,
разнообразяване на социалните услуги и диверсификация на дейностите в
рибарския район.

Допустими типове
бенефициенти:

Допустими бенефициенти по мярката са:
1) Общините на територията на МИРГ „Поморие“;
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2) Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ);
3) Читалища;
4) Рибарски сдружения или неправителствени
територията на МИРГ „Поморие“.

организации

на

Кандидатите за финансова помощ трябва да отговарят на изискванията към
бенефициентите, описани в Общите условия по мерките от Стратегията за
ВОМР на МИРГ „Поморие“, финансирани от ПМДР 2014 – 2020 (ЕФМДР).
Допустими
дейности за
реализиране на
мярката:

Допустими дейности по мярката са:
1) Строителство, реконструкция и/или рехабилитация
съществуващи обекти от средата за живот;

на

нови

и

2) Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на обекти, свързани
с морското културното наследство, на туристически и природни обекти;
3) Диверсификация на дейностите в рибарския район и тяхното
използване, като потенциал за създаване на заетост и възможности за
укрепване на чувството за местна идентичност;
4) Запазване на историческото и морското културно ноу-хау в МИРГ
„Поморие”;
5) Провеждане на събития, свързани с риболова и морските традиции в
района;
6) Изграждане и ремонт на исторически дървени лодки;
7) Реализиране на действия, вкл. строителни за по-добро интегриране на
плажа и риболовния живот с местната селска общност;
8) Оборудване за мониторинг на жизнения цикъл, което се предава по
интернет и може да се използва от ученици и други заинтересовани лица
в живота на рибите.

Бюджет на
мярката:
Финансови
параметри на
проектите:

Общият бюджет на мярката е 900 000.00 лв.


Размер на финансовата помощ: Максималният размер на
безвъзмездната финансова помощ по проект не може да надхвърля 319
166 лв. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово
подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от
кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична
форма.



Минимален размер на общите допустими разходи за проект - 50 000
лв.
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Максимален размер на общите допустими разходи за проект - 319 166
лв.

Интензитет на
финансовата
помощ:

Финансовата помощ е в размер на:

Категории
допустими разходи:

Допустими разходи по мярката са:



100% от общия размер на одобрените и реално извършени
инвестиционни разходи за проекти на публични организации,
юридически лица с нестопанска цел и читалища.

1) Строителство, реконструкция, рехабилитация, изграждане, обновяване,
ремонт и/или реставрация на обекти и/или друга недвижима
собственост, съгласно допустимите за подпомагане дейности;
2) Закупуване на ново оборудване и обзавеждане до пазарната им
стойност, включително чрез финансов лизинг, съгласно допустимите за
подпомагане дейности;
3) Придобиване на компютърен софтуер, патентни и авторски права,
лицензи, регистрация на търговски марки, до пазарната им стойност;
4) Разходи, свързани с проекта, в т. ч. разходи за хонорари за архитекти,
инженери и консултанти, консултации за икономическа и екологична
устойчивост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на
проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време
на неговото изпълнение.
За да бъдат допустими разходите трябва да отговарят на условията за
допустимост, описани в част „Общи условия по мерките от Стратегията за
ВОМР на МИРГ „Поморие“, финансирани от ПМДР 2014 – 2020
(ЕФМДР)“.

Период за
реализиране на
Стратегията и
продължителност

Периодът за прилагане на СВОМР на МИРГ „Поморие” и настоящата мярка
е до 31.12.2023 г. Продължителността на проектите, финансирани по Мярка
4 е до 24 месеца, считано от датата на подписване на административния
договор за предоставяне на БФП за всеки отделен проект.

на проектите:
Режим на държавна
и минимална
помощ:

Действието е свързано с риболова по чл. 42 от ДФЕС и следователно не
подлежат на правилата за държавна помощ.

Действие на
мярката:



1-ви прием: III-то тримесечие на 2018 г.



2-ри прием: III-то тримесечие на 2019 г.



Резервен прием: I-во тримесечие на 2020 г.
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Обективни
критерии за оценка
на проектите и
тежест на
показателите:

Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта:
В съответствие с изискванията, описани в т. 6.1, част „Общи условия по
мерките от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“.
Етап 2: Техническа и финансова оценка: Осъществява се на базата на
следните критерии за оценка:
№

Критерии за оценка

Тежест на
показателите

1.

Проектното предложение допринася за постигане
на приоритетите и целите на СВОМР на МИРГ
„Поморие“

15

2.

Проектното
предложение
отговаря
на
идентифицираните потребности на местната
рибарска общност

15

3.

Кандидатът притежава практически и финансов
капацитет за изпълнение на проекта

15

4.

Необходимостта от безвъзмездна помощ ясно е
демонстрирана

10

5.

Целите, индикаторите и основните етапи на
изпълнение са реалистични

10

6.

Проектното предложение създава нови работни
места

10

7.

Проектното
предложение
предлага
нови
инициативи за повишаване на качеството на
живот на местната рибарска общност

10

8.

Проектното
предложение
е
обоснована
иновативност за територията на МИРГ „Поморие“

10

9.

Проектното
предложение
предвижда
използването на местни доставчици на стоки
и/или услуги

5

Максимален брой точки:

100

Код на мярката:

5

Наименование на
мярката:

Засилване на ролята на рибарската общности на МИРГ „Поморие“ в
местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на
рибарството и морските дейности
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Съответствие на
мярката с
приоритетите на
ПМДР 2014 – 2020
г. и Регламент
508/2014 г.:

Мярката е в съответствие с чл. 63, параграф 1, б. „д)“ от Регламент 508/2014
г. и допринася за постигането на ПС 4 Повишаване на заетостта и
териториалното сближаване, СЦ 4.1. 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.

Описание на целите
мярката:

Да се повиши местният капацитет за управление на ресурсите на
територията на МИРГ „Поморие“ и включване на общността в процесите на
управление.

Обхват на мярката:

Географски обхват: Територията на действие на МИРГ „Поморие“.
Обхват на подпомагане: Подпомагане на инвестиции в материални и
нематериални активи, имащи отношение към развитието на местен
капацитет за управлението на ресурсите на територията на МИРГ
„Поморие“ в областта на рибарството и морските дейности, придобиване на
умения и улесняване подготовката и изпълнението на Стратегията за местно
развитие, както и за разработване на проекти по други мерки на ПМДР и
други механизми за финансиране в сектор „Рибарство”, включително
създаване на капацитет за изпълнение на проекти финансирани от ЕСИФ в
период 2014 – 2020 г.

Допустими типове
бенефициенти:

Допустими бенефициенти по мярката са:
1) МИРГ „Поморие“;
2) Общините на територията на МИРГ „Поморие“;
3) Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ);
4) Читалища;
5) Рибари на територията на МИРГ „Поморие“;
6) Еднолични търговци или юридически лица, регистрирани по
Търговския закон или Закона за кооперациите.
Кандидатите за финансова помощ трябва да отговарят на изискванията към
бенефициентите, описани в Общите условия по мерките от Стратегията за
ВОМР на МИРГ „Поморие“, финансирани от ПМДР 2014 – 2020 (ЕФМДР).

Допустими
дейности за
реализиране на

Допустими дейности по мярката са:
1) Ефективно управление на ресурсите, намаляване на загубите и повторно
използване на отпадъците от производството;
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мярката:

2) Създаване на постоянно действащ Форум на рибарите, като
функционална част от МИРГ „Поморие“ за консултации, обмяна на
информация (вкл. онлайн) сред операторите в областта на рибарството,
провеждане на общи срещи и др.;
3) Подобряване на знанията, включително посещения или организиране на
обучения, учебни пътувания, семинари, работни срещи или работни
срещи, посещение на панаири, конференции и др.
4) Обучения за разширяване и обогатяване на дейностите в рибарския
сектор;
5) Съвместен маркетинг - участие в панаири или конференции,
организиране на панаири или конференции, дейности, свързани с
електронния маркетинг, разработване на общ маркетингов план или
план за действие за нови продукти или услуги, разработване на
логистични решения, създаване на обща търговска марка на МИРГ
„Поморие“, развитие на визуална идентичност за целевия пазар на
продукта или продуктите;
6) Насърчаване на рибарството и морските дела, включително чрез
организиране и провеждане на фестивали, изложби, младежки събития и
др.;
7) Диверсификацията на дейностите на крайбрежните рибари в областта на
различни услуги (кетъринг, туризъм, занаяти и др.);
8) Популяризиране на рибарството и морското дело чрез организиране на
мероприятия, детски и младежки лагери, където ще може да се научи
повече за рибарството, морските дейности и други водни дейности;
9) Популяризиране на местните рибни продукти и техните производители;
10) Провеждане на кампании за привличане на интереса към морската
храна;
11) Сътрудничество на МИРГ „Поморие“ с други МИРГ от България и ЕС.

Бюджет на
мярката:
Финансови
параметри на
проектите:

Общият бюджет на мярката е 261 660.00 лв.


Размер на финансовата помощ: Максималният размер на
безвъзмездната финансова помощ по проект не може да надхвърля 70
000 лв. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово
подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от
кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична
форма.



Минимален размер на общите допустими разходи за проект - 15 000
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лв.

Интензитет на
финансовата
помощ:

Категории
допустими разходи:

Максимален размер на общите допустими разходи за проект - 70 000
лв.

Финансовата помощ е в размер на:


100% от общия размер на одобрените и реално извършени
инвестиционни разходи за проекти на публични организации,
юридически лица с нестопанска цел и читалища;



50 % от общия размер на одобрените и реално извършени
инвестиционни разходи за проекти за юридически лица или
еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или
Закона за кооперациите.

Допустими разходи по мярката са:
1) Разходи за организиране и провеждане на различни мероприятия и
събития;
2) Разходи за провеждане на обучения;
3) Разходи за закупуване на материали, консумативи, оборудване,
обзавеждане, инвентар и др.;
4) Закупуване на ДМА и софтуер;
5) Разходи за маркетингови и информационни дейности;
6) Разходи за организиране на семинари, срещи и други подобни;
7) Разходи за външни услуги (наем на помещения и апаратура, други
разходи за външни услуги, необходими за изпълнението на дейностите
по проекта и др.).
8) Разходи за организация и управление;
9) Разходи за информация и комуникация.
За да бъдат допустими разходите трябва да отговарят на условията за
допустимост, описани в част „Общи условия по мерките от Стратегията за
ВОМР на МИРГ „Поморие“, финансирани от ПМДР 2014 – 2020
(ЕФМДР)“.

Период за
реализиране на
Стратегията и
продължителност

Периодът за прилагане на СВОМР на МИРГ „Поморие” и настоящата мярка
е до 31.12.2023 г. Продължителността на проектите, финансирани по Мярка
5 е до 24 месеца, считано от датата на подписване на административния
договор за предоставяне на БФП за всеки отделен проект.

на проектите:
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Режим на държавна
и минимална
помощ:

Действието е свързано с риболова по чл. 42 от ДФЕС и следователно не
подлежат на правилата за държавна помощ.

Действие на
мярката:



1-ви прием: III-то тримесечие на 2018 г.



2-ри прием: III-то тримесечие на 2019 г.



Резервен прием: I-во тримесечие на 2020 г.

Обективни
критерии за оценка
на проектите и
тежест на
показателите:

Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта:
В съответствие с изискванията, описани в т. 6.1, част „Общи условия по
мерките от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“.
Етап 2: Техническа и финансова оценка: Осъществява се на базата на
следните критерии за оценка:
№

Критерии за оценка

Тежест на
показателите

1.

Проектното предложение допринася за постигане
на приоритетите и целите на СВОМР на МИРГ
„Поморие“

15

2.

Проектното
предложение
отговаря
на
идентифицираните потребности на местната
рибарска общност

15

3.

Кандидатът притежава практически и финансов
капацитет за изпълнение на проекта

15

4.

Необходимостта от безвъзмездна помощ ясно е
демонстрирана

10

5.

Целите, индикаторите и основните етапи на
изпълнение са реалистични

10

6.

Проектното предложение създава нови работни
места

10

7.

Проектното
предложение
предлага
нови
инициативи за повишаване на качеството на
живот на местната рибарска общност

10

8.

Проектното
предложение
е
обоснована
иновативност за територията на МИРГ „Поморие“

10

9.

Проектното
предложение
предвижда
използването на местни доставчици на стоки
и/или услуги

5
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Максимален брой точки:

100

Код на мярката:

1.8

Наименование на
мярката:

Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити
лодкостоянки

Съответствие на
мярката с
приоритетите на
ПМДР 2014 – 2020
г. и Регламент
508/2014 г.:

Мярката отговаря на мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за
разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” от ПМДР 2014-2020 г.
и е в съответствие с чл. 43 от Регламент 508/2014 г.

Описание на целите
мярката:

Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на
предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния
крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд.
Постигането на тази цел би била възможна чрез активни действия и
инвестиции в подобряване състоянието на риболовната инфраструктура,
свързана с модернизирането, доизграждането и дооборудването на
неподпомогнатите рибарски пристанища, лодкостоянки, места за
разтоварване, места за укритие, рибни борси, отговарящи на изискванията и
стандартите на законовите разпоредби на съответния тип обекти, както и на
общоевропейските цели за намаляване на изхвърлянията на нежелания
улов, за повишаване ресурсната ефективност, ограничаване на приноса към
климатичните промени и опазване на околната среда.

Обхват на мярката:

Географски обхват: Територията на действие на МИРГ „Поморие“.

Мярката допринася за постигане на Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване на
устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и
основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване
на ресурсите”.

Обхват на подпомагане: Подпомагане на инвестиции в материални и
нематериални активи, имащи отношение към подобряване състоянието на
риболовните пристанища, кейовете за разтоварване и покритите
лодкостоянки. Инвестициите са свързани с:

Допустими типове
бенефициенти:



Повишаване на енергийната ефективност;



Опазването на околната среда и качеството на разтоварваните на
сушата продукти;



Подобряване на безопасността и условията на труд.

Допустими бенефициенти по мярката са:
1) Юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по
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Търговския закон или Закона за кооперациите. Клонове на юридически
лица, регистрирани в България, не могат да участват поради липсата на
самостоятелна правосубектност.
2) Общини или държавни учреждения.
Кандидатите за финансова помощ трябва да отговарят на изискванията към
бенефициентите, описани в Общите условия по мерките от Стратегията за
ВОМР на МИРГ „Поморие“, финансирани от ПМДР 2014 – 2020 (ЕФМДР).
Допустими
дейности за
реализиране на
мярката:

Допустими дейности по мярката са:
1) Инвестиции за подобряване на инфраструктурата в рибарските
пристанища и рибните борси, извършени с цел да се повиши
качеството, контрола и проследяемостта на разтоварваните на сушата
продукти, да се подобри енергийната ефективност, да се подпомогне
опазването на околната среда и да се подобрят безопасността и
условията на труд, включително инвестиции в съоръжения за събиране
на отпадъци и на морски отпадъци.
2) Инвестиции, свързани с изграждането или осъвременяването на
покрити лодкостоянки.
3) Дейности, свързани с информация и комуникация на проектите, в
съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 1303/2013,
Приложение XII „Информация и комуникация относно подкрепата от
фондовете“.
При интервенции в съществуващи рибарски пристанища са допустими
дейности 1 и 3, а при инвестиции, насочени към изграждане и/или
модернизация на покрити лодкостоянки са възможни дейности 2 и 3.
По мярката няма да бъде подпомагано изграждането на нови пристанища
или нови рибни борси.

Бюджет на
мярката:
Финансови
параметри на
проектите:

Общият бюджет на мярката е 650 000.00 лв.


Размер на финансовата помощ: Максималният размер на
безвъзмездната финансова помощ по проект не може да надхвърля 250
000 лв. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово
подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от
кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична
форма.



Минимален размер на общите допустими разходи за проект - 50 000
лв.



Максимален размер на общите допустими разходи за проект - 250 000
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лв.
Интензитет на
финансовата
помощ:

Категории
допустими разходи:

Финансовата помощ е в размер на:


100% от общия размер на одобрените и реално извършени
инвестиционни разходи за проекти на публични организации;



50 % от общия размер на одобрените и реално извършени
инвестиционни разходи за проекти за юридически лица или
еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон или
Закона за кооперациите. Интензитетът на финансирането на
операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън
определението за МСП, се намалява с 20 %.

Допустими разходи по мярката са:
1) Строително-монтажни работи за подобряване на инфраструктурата в
рибарските пристанища;
2) Строително-монтажни работи за изграждането или осъвременяването на
покрити лодкостоянки;
3) Закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл.
компютърно), съоръжения и други, пряко свързани с предвидената
инвестиция, включително разходи, включени в продажната цена за
осъществяване на доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в
експлоатация на оборудването/машините/съоръженията, включително
придобити чрез финансов лизинг;
4) Закупуване на специализирана техника и оборудване, пряко свързани
със съхранението, разтоварването и обработката на рибните продукти,
включително придобити чрез финансов лизинг;
5) Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за
изготвяне и изпълнение на проекта;
6) Закупуване на софтуер, включително разходите за доставка,
инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация, включително
придобити чрез финансов лизинг;
7) Консултантски услуги, свързани с подготовката и изпълнението на
проекта, инженерни проучвания, оценки и анализи, изготвяне на
технически/работен проект и разходи за независим строителен и
авторски надзор и инвеститорски контрол, които са до 5 % от общата
стойност на допустимите разходи по проекта и не надвишават левовата
равностойност на 15 000 евро;
8) Въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на
труд и опазване на околната среда и водите и достигане на съответствие
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с международно признати стандарти - до 1% от стойността на
инвестицията;
9) Доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на:
9.1. Оборудване за подобряване качеството на улова, капацитета за
съхранение и проследяемостта на продуктите;
9.2. Съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността;
9.3. Съоръжения за сигурност и контрол;
9.4. Съоръжения и/или оборудване заподобряване условията на труд;
10) Разходи, свързани с приемане и обработване на отпадъци:
10.1. Съоръжения и/или оборудване за съхранение на отпадъците,
включително придобити чрез финансов лизинг;
10.2. Пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване,
свързано с опазването на околната среда, включително придобити
чрез финансов лизинг;
11) Изграждане на съоръжения за швартоване.
Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства
по мярката, следва да бъдат използвани единствено в обекта на
инвестицията, който получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат
закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да
бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, както
и да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за срок
от пет години след извършването на последното плащане в полза на
съответния бенефициент. Придобитите активи следва да са нови
(неупотребявани) и да са заведени за първи път от получателя на помощта.
Допустимо е и придобиването на активи чрез договор за краткосрочен
финансов лизинг.
За инвестиции в съществуващи рибарски пристанища са допустими
разходите от т.1 до т.11, без т. 2, а за инвестиции насочени към изграждане
и/или модернизация на покрити лодкостоянки са допустими разходите по т.
2, т. 7 и т. 9, буква „б“.
За да бъдат допустими разходите трябва да отговарят на условията за
допустимост, описани в част „Общи условия по мерките от Стратегията за
ВОМР на МИРГ „Поморие“, финансирани от ПМДР 2014 – 2020
(ЕФМДР)“.
Период за
реализиране на
Стратегията и

Периодът за прилагане на СВОМР на МИРГ „Поморие” и настоящата мярка
е до 31.12.2023 г. Продължителността на проектите, финансирани по Мярка
1.8 е до 24 месеца, считано от датата на подписване на административния
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продължителност

договор за предоставяне на БФП за всеки отделен проект.

на проектите:
Режим на държавна
и минимална
помощ:

Действието е свързано с риболова по чл. 42 от ДФЕС и следователно не
подлежат на правилата за държавна помощ.

Действие на
мярката:



1-ви прием: III-то тримесечие на 2018 г.



2-ри прием: III-то тримесечие на 2019 г.



Резервен прием: I-во тримесечие на 2020 г.

Обективни
критерии за оценка
на проектите и
тежест на
показателите:

Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта:
В съответствие с изискванията, описани в т. 6.1, част „Общи условия по
мерките от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“.
Етап 2: Техническа и финансова оценка: Осъществява се на базата на
следните критерии за оценка:
№

Критерии за оценка

Тежест на
показателите

1.

Инвестициите по проектното предложение са в
рибарски пристанища или кейове за разтоварване
или рибни борси или покрити лодкостоянки

20

2

Инвестициите са свързани с:

30

2.1

Повишаване на енергийната ефективност

6

2.2

Опазване на околната среда и качеството на
разтоварваните на сушата продукти

6

2.3

Подобряване на безопасността и условията на
труд на рибарите

6

2.4

Инвестицията
е
предназначена
дребномащабния крайбрежен риболов

6

2.5

Използване на нежелания улов

6

3.

Проектът се изпълнява в акваторията на Черно
море

15

4.

Капацитет:

15

4.1

Брой корабни места над 30

15

4.2

Брой корабни места от 10 до 30

10

4.3

Брой корабни места до 10

5

за
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5.

Проектното предложение създава нови работни
места

10

6.

Проектът предвижда използването на местни
доставчици на стоки и/или услуги

10

Максимален брой точки:

100

Код на мярката:

5.4

Наименование на
мярката:

Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ
„Поморие“

Съответствие на
мярката с
приоритетите на
ПМДР 2014 – 2020
г. и Регламент
508/2014 г.:

Мярката отговаря на мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и
аквакултури” от ПМДР 2014-2020 г. и е в съответствие с чл. 69 от Регламент
508/2014 г.

Описание на целите
мярката:

Насърчаване на инвестициите в изграждане на нови и модернизация на
съществуващи предприятия в секторите на преработването и предлагането
на пазара, свързани с:

Обхват на мярката:

Мярката допринася за постигане на Приоритет на Съюза 5 „Насърчаване на
предлагането на пазара и преработването”.



Модернизация на предприятията за намаляване вредното въздействие
върху околната среда – емисии на парникови газове, опасни вещества,
намаляване на отпадъците, шум и т.н.;



Разработването и/или внедряването на нови продукти, процеси, услуги,
технологии; системи за управление на производство и/или организация;



Разширяването на асортимента от обработени/преработени продукти на
риболова и аквакултурата;



Подобряването условията на труд в предприятията;



Добавянето на стойност и по-пълното оползотворяване на произведената
в страната аквакултура съгласно МНСПА.

Географски обхват: Територията на действие на МИРГ „Поморие“.
Обхват на подпомагане: Подпомагане на инвестиции в материални и
нематериални активи, имащи отношение към:


Въвеждане на мерки в подкрепа на ресурсно спестяващи технологии,
вкл. за намаляване на енергийните разходи и оползотворяване на
страничните продукти от преработката.
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Допустими типове
бенефициенти:



Модернизация на предприятията, която да намалява вредното
въздействие върху околната среда – емисии на парниковите газове,
опасни вещества, намаляване на отпадъците, шум и др.



Разработване/ внедряване на нови продукти, процеси, услуги,
технологии, системи за управление на производството и/или
организация, вкл. за предлагане на пазара.



Преработка на биологични аквакултури.



Подобряване условията на труд.



Разширяване на асортимента на преработка.

Допустими бенефициенти по мярката са:
1) Еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по
Търговския закон или Закона за кооперациите.
Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да
участват в процедурите за подбор на проекти поради липсата на
самостоятелна правосубектност.
Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания:


Съществуващите предприятия трябва да са регистрирани по реда на
чл.12 от Закона за храните и да са вписани в регистъра на БАБХ, в
сектор „Рибни продукти“.



Да отговарят на изискванията за микро, малко или средно предприятие
съгласно Закона за малките и средни предприятия и Приложение I на
Регламент (ЕС) № 651/2014.



Да са регистрирани като производители на риба и други водни
организми по реда на чл.25 от ЗРА в случаите, когато обекти на
подпомагане са съществуващи или нови предприятия, които
преработват собствена аквакултура.



Да имат издадено Разрешително за стопански риболов и Удостоверение
за придобиване на право за усвояване на ресурс от риба и други водни
организми, когато обекти на подпомагане са съществуващи или нови
предприятия, които преработват собствен улов.



Да са регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) в случаите, когато обекти на
подпомагане са съществуващи или нови предприятия, които
преработват собствена аквакултура;

Кандидатите за финансова помощ трябва да отговарят на изискванията към
бенефициентите, описани в Общите условия по мерките от Стратегията за
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ВОМР на МИРГ „Поморие“, финансирани от ПМДР 2014 – 2020 (ЕФМДР).
Допустими
дейности за
реализиране на
мярката:

Допустими дейности по мярката са:
1) Инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури,
свързани с реализирането на икономии на енергия или намаляване на
въздействието върху околната среда, включително третирането на
отпадъци.
2) Инвестиции в преработването на продукти от риболов и аквакултури,
свързани с подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията
на труд.
3) Инвестиции, свързани с преработването на странични продукти, които
се получават в резултат на основни дейности от преработването.
4) Инвестиции, свързани с преработването на продукти на биологичните
аквакултури съгласно членове 6 и 7 от Регламент (ЕО) № 834/2007.
5) Инвестиции, които водят до 5. водят до нови или подобрени продукти,
нови или подобрени процеси или нови или подобрени управленски и
организационни системи.

Бюджет на
мярката:
Финансови
параметри на
проектите:

Общият бюджет на мярката е 250 000.00 лв.


Размер на финансовата помощ: Максималният размер на
безвъзмездната финансова помощ по проект не може да надхвърля 125
000 лв. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово
подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от
кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична
форма.



Минимален размер на общите допустими разходи за проект - 50 000
лв.



Максимален размер на общите допустими разходи за проект - 125 000
лв.

Интензитет на
финансовата
помощ:

Финансовата помощ е в размер на 50% от общия размер на одобрените и
реално извършени инвестиционни разходи.

Категории
допустими разходи:

Допустими разходи по мярката са:
1) Разходи за строително-монтажни работи;
2) Закупуване на нови машини и оборудване (включително компютърно),
съоръжения и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, в
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това число и разходи, включени в продажната цена за
осъществяване на доставката, инсталиране, изпитване и въвеждане в
експлоатация на оборудването (машините), съоръженията, включително
придобити чрез финансов лизинг;
3) Специализирана складова техника и специализирани транспортни
средства, отговарящи на капацитета и нуждите на предприятието,
свързани с подобряване на производството, включително придобити
чрез финансов лизинг;
4) Закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за
изготвяне и/или изпълнение на проектното предложение;
5) Закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталация,
тестване и въвеждане в експлоатация (включително придобити чрез
финансов лизинг);
6) Подготовка и изпълнение на проекта, инженерни проучвания, оценки,
анализи и изготвяне на технически и/или технологичен проект.
Технологичният проект следва да е изготвен от специалист с
образование, съответстващо на спецификата на технологията. Разходите
за независим строителен надзор, авторски надзор и инвеститорски
контрол са до 5 % от общата стойност на допустимите разходи и не
надвишават левовата равностойност на 15 000 евро;
7) Закупуване на земя, която има пряка връзка с предвидената инвестиция
и е в размер до 10 % от общите допустими разходи по проекта, при
условията на чл. 20 от ПМС 119;
8) Инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за
получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими и пряко
свързани с производствената дейност на кандидата, включително
придобити чрез финансов лизинг;
9) 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 – до 2 % от стойността на
инвестицията;
10) Обучение на персонала, зает с производствената дейност, пряко
свързано с предвидената инвестиция – до 1 % от стойността на
инвестицията;
11) Инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и
оборудване, свързано с опазването на околната среда, включително
придобити чрез финансов лизинг;
12) Разходи за доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация
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на:
12.1. Съоръжения и/или оборудване за преработка на отпадъци използване на отпадъците от преработката за производство на
страничен животински продукт;
12.2. Оборудване за подобряване качеството, безопасността, капацитета
за съхранение и проследяемостта на продуктите;
12.3. Съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността и
условията на труд;
13) Специализирани транспортни средства, отговарящи на нуждите и
капацитета на предприятието, свързани с подобряване на
производството и доказана заетост в предприятието минимум 60% от
работните дни годишно. Ще бъде допустимо подпомагането само на
един брой специализирано транспортно средство, свързано с дейността,
за която се кандидатства за обслужване извън рамките на
предприятието.
Дълготрайните материални и нематериални активи, придобити със средства
по мярката, следва да бъдат използвани единствено в обекта на
инвестицията, който получава помощта, да бъдат амортизируеми, да бъдат
закупени при пазарни условия от трети страни, несвързани с купувача, и да
бъдат включени в активите на предприятието, получаващо помощта, както
и да останат свързани с проекта, за който е предоставена помощта, за срок
от пет години след извършването на последното плащане в полза на
съответния бенефициер. Придобитите активи следва да са нови
(неупотребявани) и да са заведени за първи път от получателя на помощта.
Допустимо е и придобиването на активи чрез договор за краткосрочен
финансов лизинг.
За да бъдат допустими разходите трябва да отговарят на условията за
допустимост, описани в част „Общи условия по мерките от Стратегията за
ВОМР на МИРГ „Поморие“, финансирани от ПМДР 2014 – 2020
(ЕФМДР)“.
Период за
реализиране на
Стратегията и
продължителност

Периодът за прилагане на СВОМР на МИРГ „Поморие” и настоящата мярка
е до 31.12.2023 г. Продължителността на проектите, финансирани по Мярка
5.4 е до 24 месеца, считано от датата на подписване на административния
договор за предоставяне на БФП за всеки отделен проект.

на проектите:
Режим на държавна
и минимална
помощ:

Действието е свързано с риболова по чл. 42 от ДФЕС и следователно не
подлежат на правилата за държавна помощ.
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Действие на
мярката:

Обективни
критерии за оценка
на проектите и
тежест на
показателите:



1-ви прием: IV-то тримесечие на 2018 г.



2-ри прием: IV-то тримесечие на 2019 г.



Резервен прием: I-во тримесечие на 2020 г.

Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта:
В съответствие с изискванията, описани в т. 6.1, част „Общи условия по
мерките от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“.
Етап 2: Техническа и финансова оценка: Осъществява се на базата на
следните критерии за оценка:
№

Критерии за оценка

Тежест на
показателите

1.

Инвестициите по проектното предложение водят
до:

30

1.1

Прилагане на методи, намаляващи отрицателното
въздействие върху околната среда, включително
третирането на отпадъци

8

1.2

Реализиране на икономии на енергия

8

1.3

Подобряване на безопасността,
здравето и условията на труд

1.4

Разработване/ внедряване на нови продукти,
процеси, услуги, технологии, системи за
управление на производството и/или организация,
вкл. за предлагане на пазара

7

2.

С реализиране на инвестицията се създават нови
работни места

15

2.1

До 4 работни места

5

2.2

От 5 до 10 работни места

10

2.3

Над 10 работни места

15

3.

Преработване на видове с:

15

3.1

Много добър пазарен потенциал и/или черна мида

15

3.2

Добър пазарен потенциал

10

4.

Запазване на съществуващите работни места в
преработвателното предприятие

10

5.

Преработването на странични продукти, които се
получават в резултат на основни дейности от

10

хигиената,

7
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преработването
6.

Предприятия с регистрация в БАБХ

10

7.

Проектът предвижда използването на местни
доставчици на стоки и/или услуги и/или суровини

10

Максимален брой точки:

100

Код на мярката:

31

Наименование на
мярката:

Подпомагане за започване на дейност от млади рибари в МИРГ
„Поморие“

Съответствие на
мярката с
приоритетите на
ПМДР 2014 – 2020
г. и Регламент
508/2014 г.:

Мярката е в съответствие с чл. 31 от Регламент 508/2014 г. и и допринася за
постигането на ПС 4 Повишаване на заетостта и териториалното
сближаване, СЦ 4.1. 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.

Описание на целите
мярката:

Основната цел на мярката е да се подмомогнат млади рибари да стартират
самостоятелна дейност на територията на МИРГ „Поморие”.

Обхват на мярката:

Географски обхват: Територията на действие на МИРГ „Поморие“.
Обхват на подпомагане: Подпомагане на инвестиции в материални активи,
имащи отношение към започването на самостоятелна дейност от млади
рибари в сверата на риболова.

Допустими типове
бенефициенти:

Допустими бенефициенти по мярката са:
1) Млади рибари, регистрирани по реда на Закона за рибарството и
аквакултурите. За целите на настоящата мярка понятието „млад рибар“
означава физическо лице, което желае да придобие за първи път
риболовен кораб и което, към момента на подаване на заявлението, не е
навършило 40-годишна възраст и е работило най-малко пет години като
рибар или е преминало равностойно професионално обучение.
Държавите членки могат да определят допълнителни обективни
критерии, които младите рибари трябва да изпълнят, за да бъдат
допуснати до подпомагане по настоящия член.
Кандидатите за финансова помощ трябва да отговарят на изискванията към
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бенефициентите, описани в Общите условия по мерките от Стратегията за
ВОМР на МИРГ „Поморие“, финансирани от ПМДР 2014 – 2020 (ЕФМДР).
Допустими
дейности за
реализиране на
мярката:

Допустими дейности по мярката са:
1) Подпомагане за започването на стопанска дейност от млади рибари;
2) Придобиването на ДМА - риболовен кораб;
3) Оборудване на риболовен кораб.

Бюджет на
мярката:
Финансови
параметри на
проектите:

Общият бюджет на мярката е 100 000.00 лв.


Размер на финансовата помощ: Максималният размер на
безвъзмездната финансова помощ по проект не може да надхвърля 50
000 лв. Разликата между пълния размер на допустимите за финансово
подпомагане разходи и размера на финансовата помощ се осигурява от
кандидата, като участието на кандидата може да бъде само в парична
форма.



Минимален размер на общите допустими разходи за проект - 25 000
лв.



Максимален размер на общите допустими разходи за проект - 50 000
лв.

Интензитет на
финансовата
помощ:

Финансовата помощ е в размер на:

Категории
допустими разходи:

Допустими разходи по мярката са:



Не може да надвишава 25 % от цената на придобиване на
риболовния кораб и във всеки случай не може да надвишава 50
000.00 лева на млад рибар.

1) Подпомагане за започването на стопанска дейност от млади рибари.
2) Подпомагането се предоставя само във връзка с първото придобиване на
риболовен кораб със следните параметри:
a. с обща дължина по-малка от 24 метра;
b. който е оборудван за морски риболов;
c. чиято възраст е между 5 и 30 години;
d. който спада към сегмент на флота, който съгласно доклада за
риболовния капацитет, посочен в член 22, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 1380/2013, е балансиран по отношение на
предоставените на този сегмент възможности за риболов.
За да бъдат допустими разходите трябва да отговарят на условията за
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допустимост, описани в част „Общи условия по мерките от Стратегията за
ВОМР на МИРГ „Поморие“, финансирани от ПМДР 2014 – 2020
(ЕФМДР)“.
Период за
реализиране на
Стратегията и
продължителност
на проектите:

Периодът за прилагане на СВОМР на МИРГ „Поморие” и настоящата мярка
е до 31.12.2023 г. Продължителността на проектите, финансирани по Мярка
31 е до 24 месеца, считано от датата на подписване на административния
договор за предоставяне на БФП за всеки отделен проект.

Режим на държавна
и минимална
помощ:

Действието е свързано с риболова по чл. 42 от ДФЕС и следователно не
подлежат на правилата за държавна помощ.

Действие на
мярката:



1-ви прием: III-то тримесечие на 2018 г.



2-ри прием: III-то тримесечие на 2019 г.



Резервен прием: I-во тримесечие на 2020 г.

Обективни
критерии за оценка
на проектите и
тежест на
показателите:

Етап 1: Оценка на административното съответствие и допустимостта:
В съответствие с изискванията, описани в т. 6.1, част „Общи условия по
мерките от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“.
Етап 2: Техническа и финансова оценка: Осъществява се на базата на
следните критерии за оценка:
№

Критерии за оценка

Тежест на
показателите

1.

Кандидатът e млад рибар

25

2.

Проектното предложение допринася за постигане
на приоритетите и целите на СВОМР на МИРГ
„Поморие“

15

3.

Проектното
предложение
отговаря
на
идентифицираните потребности на местната
рибарска общност

15

4.

Необходимостта от безвъзмездна помощ ясно е
демонстрирана

15

5.

Целите, индикаторите и основните етапи на
изпълнение са реалистични

10

6.

Проектното предложение създава заетост за млад
рибар

10

7.

Проекното предложение предвижда използването

10
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на местни доставчици на стоки и/или услуги
Максимален брой точки:

100

7. Финансов план на стратегията (Финансова обосновка на бюджета и разпределението на
средствата по мерки)

Финансовият план на Стратегията за ВОМР е:

Код на
мярката

Име на мярката

Общо за периода на
стратегията
Лева

%

1

Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите в
МИРГ „Поморие“

450 000.00

11.50

2

Диверсификацията в рамките на риболова с търговска
цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“

450 000.00

11.50

3

Подобряване и използване на екологичните дадености на
МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и
смекчаване на въздействието от изменението на климата

350 000.00

8.95

4

Инвестиции в качеството на живот и привлекателността
на рибарския район

900 000.00

23.01

5

Засилване на ролята на рибарската общности на МИРГ
„Поморие“ в местното развитие и управлението на
местните ресурси в областта на рибарството и морските
дейности

261 660.00

6.69

1.8

Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни
борси и покрити лодкостоянки

650 000.00

16.62

5.4

Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в
МИРГ „Поморие“

250 000.00

6.39

31

Подпомагане за започване на дейност от млади рибари в
МИРГ „Поморие“

100 000.00

2.56

Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за
ВОМР на МИРГ „Поморие“

500 000.00

12.78
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Текущи разходи

474 860.00

12.14

Разходи за популяризиране на Стратегия за ВОМР на
МИРГ „Поморие“

25 140.00

0.64

3 911 660.00

100

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ:

Целите на Стратегията за ВОМР ще бъдат постигнати, чрез прилагането на 8 мерки от които 2
по ПМДР 2014 - 2020 г. и 6 по Регламент (ЕС) № 508/2014, текущи разходи и разходи за
популяризиране на Стратегията за ВОМР с общ бюджет 3 911 660.00 лв.
Изхождайки от анализите на нуждите и потенциала на територията, към ПРИОРИТЕТ 1:
Конкурентоспособно и устойчиво развитие на сектор „Рибарство и аквакултури” на
територията на МИРГ „Поморие”, като генератор на растеж, заетост и териториално
сближаване, който цели устойчиво развитие на сектор „Рибарство и аквакултури” от гл. т. на
измененията на климата и балансирания подход към околната среда, борбата със замърсяванията,
ефективното управление на ресурсите, изграждането на модерна инфраструктура, свързана с
рибарството и аквакурлтурите, даваща възможност за повишаване на енергийната ефективност,
безопасността и условията на труд, са насочени общо 1 511 660.00 лева или 38.64% от планираните
средства. Тук основно ще бъдат осъществени Мерки 3, 5, 1.8 и 5.4.
Специфичните цели на този приоритет ще бъдат постигнати, чрез прилагането на съответните
мерки и следния бюджет: Като се вземат предвид потребностите от устойчиво развитие на сектор
„Рибарство и аквакултури“ от гл. т. на измененията на климата и балансирания подход към околната
среда, борбата със замърсяванията, ефективното управление на ресурсите, към Специфична цел 1.1:
Устойчивото развитие на рибарството и аквакултурите чрез инвестиции в опазване на
околната среда и предизвикателствата, следствие от изменението на климата са насочени 1 250
00.00 лева или 31.96 % от средствата по Стратегията.
За изграждането на модерна инфраструктура, свързана с рибарството и аквакурлтурите,
даваща възможност за повишаване на енергийната ефективност, безопасността и условията на труд
ще допринесе постигането на Специфична цел 1.2: Изграждане на модерна рибарска
инфраструктура на територията на МИРГ „Поморие”. Към нея са насочени средства в размер на 650
000.00 лв. или 16.62 % от общият бюджет на Стратегията.
За изпълнението на Специфична цел 1.3: Насърчаване преработването на продуктите от
риболов и аквакултури на територията на МИРГ „Поморие“ е планиран бюджет от 250 000.00 лева
или 6.39% от целия бюджет.
ПРИОРИТЕТ 2: Диверсификация на сектор „Рибарство и аквакултури” в посока развитие на
туризма и свързаната с това инфраструктура е обезпечен финансово с 1 350 000.00 лева или 34.51%
от бюджета на Стратегията. Неговата Специфична цел 2.1: Диверсификация в рамките на риболова с
търговска цел и извън него ще бъде постигната чрез реализирането на проекти по линия на Мярка 2,
за която са планирани 450 000.00 лв. или 11.5%.
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Повишаване привлекателността на рибарския район чрез подобряване на средата за живот,
използване на културното и морското културно наследство и разнообразни културни дейности, които
ще допринесат за диверсификация на местната икономика, създаването на заетост и укрепване на
местната идентичност, ще бъде постигнато чрез Специфична цел 2.2: Повишаване качеството на
живот и привлекателността на територията на МИРГ „Поморие“, за която са планирани 900 000.00
лв. или 23.01%.
За ПРИОРИТЕТ 3 на Стратегията за ВОМР „Насърчаване на иновациите и стартиращите
дейности в сектор „Рибарство и аквакултури” на територията на МИРГ „Поморие” ще бъдат
използвани средства в размер на 550 000.00 лв. или 14.06%, чрез прилагането на Мерки 1 и 31.
Насърчаване на иновативни подходи за осигуряване на растеж и работни места, посредством
добавяне на стойност към продуктите от риболов и аквакултури (450 000.00 лв. или 11.5%) ще
допринесат за постигането на Специфична цел 3.1: Насърчаване на иновациите в рибарството и
аквакултурите на територията на МИРГ „Поморие“.
Стимулирането на млади рибари да стартират самостоятелна дейност на територията на МИРГ
„Поморие“ (100 000.00 лв. или 2.56%) е насочено и ще има пряк принос към Специфична цел 3.2:
Насърчаване започването на самостоятелна дейност от млади рибари на територията на МИРГ
„Поморие“.
Текущите разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР на МИРГ „Поморие“ са в размер
на 500 000.00 лв. или 12.78% от общия бюджет. За управление, администриране и външна
експертиза са планирани 474 860.00 лв. или 12.14% и за популяризиране на Стратегията – 25 140.00
лв. или 0.64%.

8. Допълняемост и демаркация на стратегията и мерките с други програми, стратегии и
политики, изпълнявани на територията на областта. (В случай на съвпадение на части от
територията на прилагане на стратегии, прилагани от МИГ и МИРГ, групите подсигуряват
демаркация на финансираните дейности, чрез разграничаване на същите в различните
стратегии)
8.1. Допълняемост на Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“ с документи на общинско,
областно, регионално и национално ниво
Разработената Стратегия е съобразена с целите, поставени от други планове и стратегически
документи, разработвани на национално, регионално, областно и местно равнище. Стратегията за
ВОМР не е документ, изолиран от останалите политики за развитие на местната общност, а има за
цел да допълни съществуващите документи, касаещи местното икономическо и социално развитие на
територията на МИРГ „Поморие“. Стратегията е свързана и допълва следните стратегически
документи, касаещи рибарската област, а именно:


Национална Стратегическа Референтна Рамка 2020 г.

Стратегическата цел на Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“ допринася за изпълнение
на стратегическите цели на Националната стратегическа референтна рамка 2020. Тя е обвързана и
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допринася за изпълнението на Цел 1: Повишаване на конкурентоспособността на икономиката с цел
висок и устойчив растеж, както и за постигане на Цел 2: Развитие на човешкия капитал за постигане
на по-високи равнища на заетост, доходи и социална интеграция.


Национален стратегически план за рибарството и аквакутурите 2014 – 2020 г.

Целите и приоритетите на Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“ допринасят и напълно
кореспондират със стратегическите приоритети на Националният стратегически план за рибарството
и аквакутурите 2014 – 2020 г.:
o подобряване на базисната инфраструктура;
o повишаване качеството на човешкия капитал с акцент върху заетостта;
o насърчаване на предприемачеството, благоприятна бизнес среда и доброто управление;
o поддържане на балансирано териториално развитие.


Областна стратегия за развитие на област Бургас за периода 2014 - 2020 г.

Стратегическата цел, приоритетите и цялостната стратегическата рамка на Стратегията за
ВОМР на МИРГ „Поморие“ са обвързани с визията, главната цел, стратегически цели и
приоритетите на Областна стратегия за развитие на област Бургас за периода 2014 - 2020 г., като са
конкретизирани за условията на общини Поморие.
При разработването на Стратегията специално внимание е отделено на Приоритет 1:
Създаване на устойчив икономически растеж, Специфична цел 4: Развитие на земеделието за
осигуряване на продоволствена сигурност и за производство на продукти с висока добавена стойност
с оглед повишаване благосъстоянието на производители и преработватели при устойчиво управление
на природните ресурси, както и мобилизиране на потенциала на селските райони за постигане на
балансирано социално и териториално развитие.


План за развитие на община Поморие 2014 – 2020 г.

Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“ отчита и доразвива заложените цели, приоритети и
мерки за изпълнение в приетите стратегически документи на община Поморие. Поставените цели в
Стратегията допълват и допринасят за постигана на: Стратегическа цел 1: Подобряване на базисната
инфраструктура на територията на общината за насърчаване на предприемачеството,
конкурентоспособна икономика и качествена околна среда, Стратегическа цел 2: Повишаване
качеството на жизнената среда и условията за трудова реализация и Стратегическа цел 3: Подкрепа за
устойчиво на Плана за развитие на община Поморие за периода 2014 – 2020 г.

8.2. Демаркация на Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“ със Стратегията за ВОМР на
МИГ „Поморие“:
На територията на община Поморие освен МИРГ, функционира и МИГ „Поморие“, която е
разработила и изпълнява интегрирана много секторна Стратегия за ВОМР 2016 – 2020 г.
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Целите и приоритети на Стратегията
на МИРГ „Поморие“ допринасят и напълно
кореспондират със стратегическите цели на Стратегията на Местната инициативна група „Поморие“ а
именно с: .


Главната
цел:
Повишаване
качеството
на
жизнената среда,
повишаване
конкурентоспособността на местната икономика, осигуряване на балансирано и устойчиво
местно развитие чрез прилагане на интегрирани мерки за развитие на бизнес и
предприемачество, изграждане и обновяване на туристическа и публична инфраструктура,
осигуряване на повече възможности за трудова реализация и социално включване.



Приоритет 1: Развитие и стимулиране на предприемачеството, насърчаване на
иновационната активност и развитие на устойчив бизнес; Приоритет 2: Стимулиране на
местното развитие и опазване на околната среда; и Приоритет 3: Насърчаване на
социалното приобщаване и намаляване на бедността.

В Стратегията на МИГ са планирани мерки, финансирани от ПРСР, ОПОС, ОПРЧР и ОПИК
2014 – 2020 г., а в Стратегията на МИРГ са включени мерки, финансирани от ПМДР 2014 – 2020 г. и
ЕФМДР. И в двата документа няма дублиране на дейности и допустими разходи. Не е допуснато
двойно финансиране.

8.3. Демаркация на Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“ с други програми, финасирани
от Европейските структурни и инвестиционни фондове:


ОПОС:

ОПОС предвижда ресурс за развиване на аквакултури чрез изграждане на ВиК
инфраструктура в агломерации над 10 000 жители. Инвестициите в Стратегията за ВОМР целят
ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и вътрешните водоеми и запазване
качеството на водата, напускаща водоемите при отглеждане на аквакултура, както и опазването на
водните ресурси чрез събиране на отпадъци в морето от рибарите, като отстраняване на изгубени
риболовни уреди и морски отпадъци.
ОПОС подкрепя и мерки за подобряване управлението на битовите отпадъци в съответствие с
Националния план за управление на отпадъците. В Стратегията за ВОМР се предвиждат мерки за
намаляване на замърсяването от кораби, пристанищни съоръжения, морски отпадъци, модернизация
на стопанствата за аквакултури, с цел намаляване вредното въздействие върху околната среда.
В сферата на биоразнообразието по ОПОС ще се финансират мерки за опазване и
възстановяване на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 (вкл. и чрез реализиране на
подхода ВОМР) и други мерки, съгласно предвиденото разпределение в НПРД. Чрез мерките на
Стратегията за ВОМР ще се реализира допълняемост с приоритетна ос 3 на ОПОС 2014-2020 г. с цел
изпълнението на мерки от НПРД, както следва: внедряване на по-добри и нови риболовни техники и
уреди и оборудване с цел намаляване въздействието от риболовните дейности върху околната среда;
изпълнение на дейности, които да подпомогнат управлението и опазването на видове от морските
защитени зони като картографиране на риболовната дейност, наблюдение и запис на взаимодействия
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между стопански ценни видове и видове от Натура 2000, придобиване на научни и технически
познания за подобряване на селективността на риболовните уреди и техниката на риболов;
придобиване на умения и постигане на обществена информираност и активност в териториите от
Натура 2000, където действа местна рибарска група и изграждане на капацитет у заинтересованите
страни за устойчиво управление на водни обекти и производство на аквакултури на територията на
защитени зони. В сектора на аквакултурата ще бъдат подкрепяни инвестиции за намаляване на
отрицателното въздействие или повишаване положителното въздействие върху околната среда и
смекчаване на въздействието от изменението на климата, за въвеждане на методи за производство на
аквакултури, съвместими със специфичните нужди на НАТУРА 2000. Когато проектите са в областта
на опазването и възстановяването на биологичното разнообразие, ще се изисква задължително
съгласуване с МОСВ.
Директива 2008/56/ЕО е транспонирана в българското законодателство чрез Наредба за
опазване на околната среда в морските води (в сила от 30.11.2010 г.). Целта на наредбата е да се
постигне съгласуваност между различните политики с въздействие върху морската среда.
Компетентни органи по прилагането на наредбата на Министерския съвет, Министерството на
околната среда и водите, Министерството на транспорта, Министерството на земеделието,
Министерството на външните работи, Министерството на регионалното развитие, Министерство на
икономиката, Министерството на здравеопазването, Българска академия на науките и Черноморската
басейнова дирекция.
Стратегията за ВОМР ще повиши знанията за морските екосистеми и техните промени, в
резултат на човешката дейност, за да се приложат мерки за наблюдение, предвидени в Директива
2008/56/ ЕО ОПИК:


ОПИК:

Допълняемост с ОПИК 2014-2020 г. е налична по отношение на повишаване на
конкурентоспособността на бизнеса чрез добавяне на стойност и качество на продукцията,
модернизация на предприятията, както и за подобряване на безопасността, хигиената и условията на
труд в сектор „Рибарство и аквакултура“ и свързаната с тях преработка. Двата документа ще се
допълват и по отношение на мерките в подкрепа на синия растеж, като в Стратегията за ВОМР
акцент се поставя на диверсификацията и новите форми на доход за рибарите като допълващи
рибарството дейности, а по ОПИК 2014-2020 ще са възможни проекти в сферата на „Синия“ растеж,
ако се докаже търсенето и потенциалът за разработването на „синя“ енергия (енергия от вълни,
течения, приливи и отливи, ползване разликата между концентрацията на сол във водите и др.).


ОПРР:

Стратегията за ВОМР фокусира подкрепа за рехабилитиране на пристанища, кейове;
изграждане и реновация на закрити лодкостоянки и благоустрояване на прилежащ терен.
ОПРР ще подкрепя дейности за благоустрояване на градска среда в определените целеви
градове за подкрепа, както и дейности за озеленяване, места за отдих, велоалеи, паркинги за
велосипеди и автомобили на работещите в зоните с потенциал за икономическо развитие.
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Мерките за енергийна ефективност по ОПРР касаят жилищни и административни сгради, а
тези по Стратегията за ВОМР ще се реализират на територията на рибарските пристанища,
предприятията от сектор аквакултура и рибопреработвателните предприятия, като ще са насочени и
към внедряване и използване на ВЕИ за задоволяване на собствените нужди от електроенергия с цел
ефективно използване на ресурсите.


ОПРЧР:

Обученията по ключови компетенции и професионални умения, включително на работното
място за заети от сектори рибарство, аквакултура и свързаната обработка и преработка ще се
осъществява от ОПРЧР, както и обученията за безработни – професионални и такива за ключови
компетенции, включително в сектори рибарство, аквакултура и свързаната обработка и преработка.
Допустимите разходи за консултантски услуги за подпомагане на кандидатите за
безвъзмездна помощ по Стратегията за ВОМР ще се финансират от ПМДР. Същите дейности няма
да се финансират от ОПРЧР.
Подкрепа за създаването на нови работни места чрез диверсификация извън риболова от заети
лица в областта на рибарството и аквакултурите се осигурява от Стратегията за ВОМР.
Стартиране на самостоятелна стопанска дейност от заети лица във всички останали сектори се
финансира от ОПРЧР.
Помощ за рибари или собственици на риболовни кораби за колективни и индивидуални
предпазни средства с цел подобряване условията на труд на рибарите на борда, както и за
подобряване на условията на труд и хигиената в предприятията за производство на аквакултури и
преработка на риба ще се финансират по ПМДР чрез Стратегията за ВОМР.
Стратегията за ВОМР ще предоставя подкрепа за стартиране на самостоятелна стопанска
дейност в областта на аквакултурите от безработни и заети лица.


ПРСР:

На една и съща територия могат да бъдат създадени МИГ и МИРГ, когато в стратегията за
ВОМР на МИРГ няма принос от ЕФМДР или когато стратегията на МИРГ се финансира само от
ЕФМДР и при условие на недопускане на двойно финансиране на разходи. Двете организации
гарантират, че техните стратегии са координирани и се допълват. МИГ ще се фокусира върху
достигане на повече отдалечени части на района и много дребни традиционни производители, докато
целта на МИРГ е да интегрира рибарските общности в по-широкия процес.


ОПТТИ:
Не се предвижда инвестиционно препокриване с ОПТТИ в друг контекст.



ОПНОИР:

ОПНОИР инвестира в създаване на научни центрове и подобряване на научната
инфраструктура, а ПМДР в научни изследвания свързани със сектора. В Стратегията за ВОМР не се
предвиждат мерки, свързани с научни изследвания в сектор „Рибарство и аквакултури”.
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ОПОИР предвижда: Подкрепа за провеждане на приложни научни изследвания - финансиране
на самите изследвания, включително и разходите по възнаграждения на участниците. Финансирането
на научни изследвания от ПМДР е приложимо само за проекти, свързани със секторите рибарство и
аквакултури, които не са заложени в Стратегията за ВОМР.
Всички дейности, свързани с провеждането на разпространение на научни знания; иновативни
практики и др., които са в областта на рибарството и аквакултурите, ще се подпомагат от ПМДР. В
Стратегията за ВОМР е предвидена мярка за подкрепа на иновациите в рибарството и аквакултурите.
Участието на научни организации във валидирането на резултати от изследвания на влиянието
на риболовните дейности върху околната среда или на по-устойчивото използване на морските
биологични ресурси ще се подпомага от ПМДР. На ниво проекти ще се следи за избягване на двойно
финансиране на допустими целеви групи, бенефициенти, дейности, разходи и резултати.

9. Описание на разпоредбите за управление и мониторинг на стратегията, доказващи
капацитета на местната инициативна рибарска група да изпълни стратегията и описание на
специфичните разпоредби за оценка

9.1. Управление на МИРГ:
– органи за управление и контрол
Местна инициативна рибарска група „Поморие“ е неправителствена организация,
регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в
обществена полза и е потенциално юридическо лице прилагащо подхода ВОМР на своята територия.
Основните цели на Сдружението са свързани с това да работи за:


Изпълнение на предложена от Сдружението и одобрена от Управляващия орган на
Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020г. (Дирекция „Морско дело и рибарство”
към МЗХГ) Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР или наричана за
краткост Стратегията) за територията на рибарската област Поморие съгласно
разпоредбите на Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15
май 2014 година, Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. (ПМДР) и
приложимото европейски и българско законодателство;



Осигурява техническа и експертна помощ на всички заинтересовани страни
кандидатстващи с проекти по изпълнение на СВОМР за територията на община Поморие
съгласно приложимото европейски и българско законодателство;



Социалното, културното и икономическото развитие на община Поморие в партньорство с
местната администрация, институции, частния сектор, неправителствените организации и
представители на всички заинтересовани местни общности;
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Опазване и възстановяване на природата, околната среда и устойчивото развитие на
общинско, областно, национално и международно ниво;



Изграждането на местен капацитет, повишаване на обществената активност на територията
на община Поморие за изпълнение на дейности, допринасящи за постигане целите на
Сдружението;



Утвърждаване на европейските практики за децентрализирано развитие на рибарските
райони чрез подхода ВОМР на Европейския фонд за морско дело и рибарство;



Създаването на партньорства на местно, регионално, национално и международно ниво с
други Местни инициативни рибарски групи за изпълнение на съвместни проекти и за
насърчаване обмена на опит между отделните местни инициативни рибарски групи в други
райони на страната;



Защитаване интересите на членовете си, да ги насърчава към инициативност и стимулира
предприемчивостта им за внедряването на иновации и увеличаване на местния капацитет
от знания и умения;



Създаването на партньорски мрежи за сътрудничество по изпълнението на съвместни
проекти с други МИРГ или сродни организации на регионално, национално и
международно ниво.



Спомага за развитието на междуобщинското сътрудничество;



Стимулира въвеждането на нови методи и ресурси за развитие на рибарската област като
развива целева и иновативна политика;



Подобряване на конкурентоспособността на типичните местни продукти;



Стимулиране развитието на женски, младежки, екологични, спортни и други инициативи ,
прояви и дейности; 1



Развиването и утвърждаването на духовните ценности, гражданското общество,
здравеопазването, образованието, науката, културата, техниката, технологиите и
физическата култура;



Подпомагането на социално слабите, хората с увреждания, представители на малцинствени
групи и др., нуждаещи се от допълнителни грижи и включване.



Допринася за повишаване на заетостта на територията на община Поморие.

Като типична НПО, органите за управление и контрол на МИРГ „Поморие“ са Общото
събрание и Управителният съвет.
Общото събрание е колективен върховен орган на Сдружението и се състои от всички негови
членове. При попълване състава на Общото събрание по доклад на Управителния съвет се следи
представителите на секторите рибарство и/или аквакултури да са не по-малко от 50 % от членовете на
Общото събрание. Членовете на Сдружението могат да бъдат представлявани от упълномощено лице
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с писмено пълномощно. Пълномощникът не може да представлява повече от един член на
сдружението. Преупълномощаване не се допуска.
Общото събрание има следните правомощия:


Изменя и допълва устава;



Приема Стратегията за ВОМР;



Приема промени в Стратегията за ВОМР;



Избира и освобождава членовете на Управителния съвет, а също така, избира и
освобождава Председателя и на Управителния съвет



Приема и изключва членове;



Ежегодно приема Програма за дейността и бюджет за дейността на Сдружението;



Ежегодно приема отчета за изпълнението на програмата за дейността и бюджета на
Сдружението;



Взема решение за откриване и закриване на клонове;



Взема решение за участие в други организации;



Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;



Взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените
вноски;



Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона,
устава или на вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;

Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.
Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и
съответствие с устава.
Общото събрание се свиква поне веднъж годишно от Управителния съвет по негова
инициатива или по искане на Изпълнителния директор или една трета от членовете на Сдружението.
Ако в последния случай Управителният съвет не отправи в едномесечен срок покана за свикване на
Общото събрание, то се свиква от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на
заинтересуваните членове или упълномощено от тях лице. Поканата трябва да съдържа дневния ред,
датата, часа и мястото за провеждането на заседанието на Общото събрание и по чия инициатива то
се свиква. Поканата се поставя на видно място на входа на седалището на Сдружението най-малко
две седмици преди насрочения ден. Поканата може да бъде изпратена на електронната поща на
членовете, които са посочили такава и публикувана на Интернет страницата на МИРГ. По въпроси,
които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения. Писмените
материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на
разположение на членовете най-късно до датата на изпращане на поканата за събранието.
На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите. Те удостоверяват
присъствието си с подпис, като преди това се легитимират с личната си карта, респективно с
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пълномощните си. Списъкът се заверява от председателя, секретаря и преброителя на Общото
събрание.
Общото събрание е законно, ако присъстват лично или чрез пълномощник повече от
половината от всички членове. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят. Всеки член
на Общото събрание има право на един глас, който упражнява лично или чрез пълномощника си при
условията на Устава на Сдружението.
Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:


Него, неговия съпруг/а или роднини по права линия – без ограничение, по съребрена линия
– до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;



Юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства
вземането на решения.

Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите, освен ако в закон
или в Устава на Сдружението не се определя друго. Решенията се вземат с мнозинство 2/3 от
присъстващите. За заседанието на Общото събрание се води протокол. Той се подписва от
председателя, секретаря и преброителя на събранието. Протоколите се водят и съхраняват според
изискванията на ЗЮЛНЦ. Към протоколите се прилага списък на присъстващите, пълномощни и
документите, свързани със свикването на Общото събрание. Всеки член, присъствал на Общото
събрание, има право да иска и следи за точното записване в протокола на приетите решения
Управителният съвет е колективен управителен орган на Сдружението и се състои от 5 лица
– членове на Сдружението. Представителите на публичния сектор, представителите на стопанския
сектор и представителите на нестопанския сектор в Управителния съвет имат дял, непревишаващ 49
на сто от имащите право на глас. Сдружението се представлява от Председателя на Управителния
съвет, който се избира от Общото събрание. По решение на Управителния съвет председателят може
да упълномощава изпълнителния директор с представителни правомощия.
Мандатът на Управителният съвет е 4 години. До избирането на нов Управителен съвет,
членовете на стария изпълняват своите функции. Членовете на Управителния съвет могат да бъдат
преизбирани само веднъж.
Правомощията на Управителният съвет са:


Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;



Осигурява прилагането на Стратегията за местно развитие на територията на община
Поморие;



Управлява Сдружението като публично-частно партньорство и следи за реализацията на
приносите, с които са се ангажирали отделните членове;



Разпорежда се с имуществото на Сдружението;



Определя адреса на управление на Сдружението;



Внася в Общото събрание проект за годишни Програма за дейността и Бюджет;
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Осигурява изпълнението на одобрените Програма и Бюджет;



Внася в Общото събрание отчет за изпълнението на Програмата за дейността и Бюджета на
Сдружението;



Приема вътрешни правила за извършването на дейността на Сдружението, и носи
отговорност за това;



Приема правила за отчетност и контрол, включително по одобрените проекти по
Стратегията за местно развитие;



С мнозинство 2/3 избира и освобождава Изпълнителния директор;



Утвърждава длъжностната характеристика и определя заплатата на Изпълнителния
директор;



Одобрява проекто-договора с Изпълнителния директор и възлага на Председателя на
Колективния управителен орган да го подпише;



Приема организационна структура, утвърждава длъжностни характеристики и правила за
работата на екипа на Сдружението и на помощните му органи;



Взема решение за публикуване на покани за кандидатстване с проекти по Стратегията за
ВОМР;



Одобрява указания за кандидатстване с проекти по Стратегията за ВОМР;



Според вида на оценяваните проекти, избира външни експерти с необходимата
квалификация и опит като допълнителни членове на Комисията за подбор на проектни
предложения с цел осигуряване на обективност, публичност и прозрачност;



Одобрява Заявленията за одобрение на планирани дейности и разходи в Министерство на
земеделието и храните;



Одобрява заявки за одобрение на извършените дейности и разходи до управляващия орган
на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.;



Одобрява Заявки за плащане до разплащателната агенция;



Взема решения за възлагане на договори на стойност повече от левовата равностойност на
15 000 евро без ДДС;



Отговаря за информирането на местната общност за дейността на Сдружението и за
гарантиране на неговата прозрачност и справедливия достъп до ползите от дейността му на
всеки правоимащ;



Взема решение за създаване на консултативни органи;



Взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата
на друг орган.

Заседанията на Колективния управителен орган се свикват поне веднъж в месеца и се
ръководят от председателя на Управителния съвет. Председателят е длъжен да свиква заседание на
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Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му или по инициатива на
Изпълнителния директор. Ако председателят не свика заседание на Колективния управителен орган в
седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните. При отсъствие на
председателя заседанието се ръководи от определен от управителния съвет негов член.
Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието присъстват повече от половината от
неговите членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка,
гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и
вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия
заседанието.
Решенията от Управителния съвет се вземат с мнозинство на присъстващите, а решенията
за определяне на ликвидатор, за разпореждане с имуществото на Сдружението, за определяне реда и
за организацията на дейността му, включително и тази в обща полза, с мнозинство от всички членове.
Колективния управителен орган може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание
(неприсъствено), ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за
това от всички членове на Колективния управителен орган. Решенията на Управителния съвет, които
са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на общото събрание, могат да
бъдат оспорвани пред общото събрание по искане на заинтересуваните членове на сдружението или
на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от
датата на вземане на решението.
Членовете на Управителният съвет носят солидарна отговорност за своите действия или
бездействия, с които увреждат интересите на Сдружението. Всеки от членовете на съвета може да
бъде освободен от отговорност, ако се установи, че няма вина за настъпилите вреди.
Вътрешните правила на Управителния съвет съдържат разпоредби относно:


Правилата за избягване конфликт на интереси;



Правила за консултиране на потенциални кандидати за подпомагане;



Правила за набиране и оценка на проекти;



Правила за работа на Комисията за избор на проекти;



Правила за работа на Управителния съвет;



Правила за обновяване на Стратегията за ВОМР и обществено участие;



Правила за избор, назначаване и работа на Изпълнителен директор;



Правила за счетоводно отчитане и съхраняване документацията на Сдружението;



Правила за прозрачност и достъп до информация и обществено участие;



Правила за наемане на персонал, вътрешен ред и условия на труд;



Правила за избор на доставчици, включително за договори на стойност повече от левовата
равностойност на 15 000 евро без ДДС.
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Комисията за подбор на проекти ще бъде сформирана след одобрение на Стратегията за
ВОМР на МИРГ „Поморие“. Ще бъде временен орган на МИРГ, чийто брой и състав се определя от
Управителния съвет. Назначава се със заповед на Председателя на Управителния съвет, във връзка с
обявените покани за набиране на проекти от МИРГ и с цел подбор и одобрение на подадените
заявления за подпомагане.
В съставът на Комисията ще бъдат включени служители на МИРГ, членове на Общото
събрание и външни експерти-оценители, като основно изискване е тези лица да са различни от
извършилите проверката за административно съответствие и допустимост, и от членовете на
Управителния съвет. Не по-малко от 1/3 от членовете на Комисията ще бъдат членове на Общото
събрание на сдружението. Делът на представителите на публичния сектор не може да превишава 50
% от имащите право на глас членове. Външните експерти-оценители трябва да притежават
необходимата квалификация и опит съобразно вида на оценяваните проекти. В състава на Комисията
могат да бъдат допускани и наблюдатели без право на глас, определени от Управляващият орган на
ПМДР 2014 – 2020 г., от която се предоставя финансиране по съответната процедура за подбор на
проекти. Когато участват в комисията за избор на проекти, членовете на Комисията подписват
декларация за липса на конфликт на интереси по смисъла на ал.1 т.1 от допълнителната разпоредба на
Закона за предотвратяване на конфликт на интереси. В случаите когато член на комисията установи,
че е налице конфликт на интереси той подава писмо до МИРГ за само отвод, като неговото място в
комисията се заема от нов член.

– описание на позициите и изискванията към изпълнителния директор и персонала
Върховни органи на управление на МИРГ „Поморие“ са Общото събрание и Управителният
съвет. Тяхната функция в организационно-технически аспект се осъществява от Изпълнителен
директор и Експерт за прилагане на Стратегията за ВОМР. Изискванията към всяка една от
позициите е както следва:

Позиция:

Основни
задължения:

Изпълнителен директор
Изпълнителният директор изпълнява функциите, които са му
възложени от Управителния съвет и осигурява изпълнението
на решенията му. Той участва в заседанията на УС по право
със съвещателен глас. За дейността си Изпълнителният
директор се отчита пред Управителния съвет и пред Общото
събрание.
Изпълнителният директор има следните основни функции:



Отговаря за прилагане и изпълнение на стратегията за
ВОМР;



Изготвя и предлага за приемане от УС перспективна и
годишна програма за работа на МИРГ и годишен
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проектобюджет


Изпълнява решенията на органите на Сдружението;



Представлява Сдружението, доколкото е упълномощен от
Председателя на Управителния съвет;



Организира работата на персонала и експертите на
Сдружението, сключва трудови и граждански договори и
ръководи административния персонал на МИРГ;



Организационно - технически осигурява работата на
Комисията за подбор на проектни предложения, Общото
събрание и Управителния съвет на Сдружението;



Изготвя проектите за годишни Програма и Бюджет и
Отчетите за тях и ги внася в Управителния съвет;



Предлага свикване на Управителния съвет;



Организира консултиране на потенциалните кандидати за
финансиране;



Организира изпълнение на мерките за информиране на
общността;



Получава възнаграждение за дейността си, чийто размер е
гласуван и приет от ОС.



Изпълнява възложените му с договора или решения на
органите на Сдружението други функции.

Правомощията на изпълнителния директор са определени в
приложената длъжностната характеристика и в бъдещият му
трудов договор. Избира се и се назначава от УС и може и да не
е член на МИРГ.
Минимални
изисквания
за заемане на
длъжността:

Завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър”;
общ професионален стаж най-малко 5 години; управленски
опит най-малко 2 години; опит в управление и/или изпълнение
на проекти, финансирани със средства от ЕС или от други
международни донори.

Позиция:

Експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР

Основни
задължения:

Оказва методическа помощ при прилагането на Стратегията за
ВОМР и консултира потенциалните бенефициенти по нея.
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Експертът ще има основна роля и участие в прилагането на
процедурата за подбор на проекти към Стратегия за ВОМР на
МИРГ и в частност участие в процесите по: информиране на
местната общност; подпомагане на участниците в процеса по
подаване на заявления за подпомагане, изпълнение на
проектите, подаване на заявки за плащане; проверка
административното
съответствие
и
допустимост
на
заявленията за подпомагане; наблюдение оценка и мониторинг
на проектите и на самата Стратегия за ВОМР; провеждането
на обучения, разяснителни кампании и др.
Правомощията на експерта по прилагане на Стратегията за
ВОМР са определени в приложената длъжностна
характеристика и в бъдещия трудов договор.
Минимални
изисквания
за заемане на
длъжността:

Завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър”;
общ професионален стаж най-малко 2 години.

Служител на МИРГ „Поморие“ не може да е:


Член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИРГ и не е свързано
лице с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИРГ по
смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон;



Общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител на централна или териториална
администрация на изпълнителната власт, на местната власт или на публично лице;



Трябва да отговаря на обявените условия за заемане на длъжността.

За всеки от служителите е осигурено и необходимото офис оборудване, обзавеждане и техника
за работа. За целите на по-успешното прилагане на Стратегията за ВОМР и с оглед на спецификата на
еднофондовото финансиране, при необходимост на граждански договор ще бъдат наемани и
допълнителни експерти по отношение на информиране, консултиране и обучение на местната
общност, както и по отношение на изпълнението и мониторинга на проектите.

9.2. Капацитет на местната инициативна рибарска група да изпълни стратегията за ВОМР
МИРГ „Поморие“ разполага с капацитет за изпълнение на Стратегията за ВОМР както следва:


Опит от програмен период 2007 – 2013 г.:

В програмен период 2007 – 2013 г. община Поморие бе част от МИРГ „Поморие – Несебър“ и
изпълни Стратегия за местно развитие. Офисът на МИРГ бе съсредоточен в гр. Поморие. По време на
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осъществяването на Стратегия за местно развитие бе създаден както административен опит за
изпълнение, така и опит сред бенефициентите за подготовката на проектни предложения, тяхното
последващо изпълнение и спазване на финансова дисциплина.



Местно партньорство:

Възползвайки се от възможностите, които подходът ВОМР предоставя на местната общност за
децентрализирано и устойчиво развитие на територията, през 2017 г. на територията на община
Поморие бе учредена местна инициативна рибарска група – МИРГ „Поморие”. На територията на
МИРГ „Поморие” интересът на местната общност към Стратегия за ВОМР е изключително голям,
поради факта, че подхода се прилага за първи път самостоятелно и хората осъзнаха неговите
възможности за реализация на различни типове инициативи. В местната общност вече има
достатъчно капацитет, свободни ресурси и много готовност за реализация на конкретни проектни
идеи, съобразени с нуждите на всеки от бенефициентите. Между местните участници са създадени и
добре развити връзки и взаимоотношения, основани на принципите на прозрачност, взаимно
уважение и зачитане интересите на всеки от секторите. По време на изпълнението на подготвителната
помощ бяха обучени членовете на МИРГ и местните лидери за устойчивото управление на МИРГ и
местното партньорство.



Организационно – технически капацитет:

В периода юли - ноември 2017 г. местното партньорство изпълни проект с Административен
договор № МДР- 4П -01-18/06.07.17, Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” –
Изготвяне на стратегия за МИРГ Поморие 2014-2020”, финансиран от Програмата за морско дело и
рибарство 2014 – 2020 г. В резултат на изпълнението му МИРГ разполага с офис в гр. Поморие. Той
се състои от работно помещение, заседателна зала и помещение за архив, необходими за неговото
нормално функциониране. Офисът е комуникационно достъпен. Осигурен е достъп на хора с
увреждания. Оборудван е с компютърна и друга офис техника за всеки от планираните служители,
които ще бъдат назначени на работа, непосредствено след подписване на договор за безвъзмездна
финансова помощ.



Административен капацитет:

От особена важност за изграждане на капацитета на МИРГ е формирането на работещ и
ефективен екип, създаване на добри работни взаимоотношения, разбирателство и доверие. Работните
и информационни срещи, семинарите, обществените обсъждания, конференциите и обученията,
проведени в периода на подготовка на Стратегията за ВОМР положиха добро начало. Изграждането
на капацитета ще продължи чрез осигуряване на добра комуникация и координация на действията. За
това ще спомогне развитието на информационните канали на МИРГ - уебстраница, информационни
събития и срещи, консултации и др., поддържане на актуален списък с контакти със заинтересованите
страни, разпращане на покани за събития, писмена информация и др.
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МИРГ ще използва в работата си по реализация на Стратегията за ВОМР вътрешни правила
в пет основни направления, които ще гарантират ефективното й управление, разпределението на
задачите между служителите и спазването на графика за действие:
o Вътрешни правила за прилагане на Стратегията за ВОМР, касаещи дейности, свързани
с осигуряване на информация и публичност, подготовка на проектни предложения в
съответствие с целите й: информиране, консултиране и подпомагане подготовката на
проекти на потенциалните кандидати; подготвяне и публикуване на покана за
кандидатстване с проекти на територията на МИРГ; приемане и регистриране на заявления
за кандидатстване; създаване и поддържане на база данни за постъпилите проекти по
Стратегията за ВОМР , тяхното състояние и движение.
o Вътрешни правила за оценка и класиране на проекти, включващи указания за:
проверка за административно съответствие и допустимост на проектите; проверка за
основателността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено
създадени условия; осъществяване на техническа експертна оценка и класиране на
проектите; подготовка и провеждане на заседания на комисията за избор на проекти към
съответната МИРГ; представяне на заверени копия на заявленията и на придружаващите ги
документи, одобрени от Комисията за избор на проекти към МИРГ, в УО на ПМДР и РА за
извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в Стратегията за ВОМР,
критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и
планираните разходи; информиране писмено на кандидатите за одобрение или отхвърляне
на проекта; сключване на договори с одобрените кандидати за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.
o Вътрешни правила за наблюдение и оценка на изпълняваните проекти, включващи
указания за: осъществяване на наблюдение на изпълнението на проектите; осъществяване
на посещения на място; подпомагане одобрените кандидати при подготовката на заявки за
плащане до Разплащателна агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението;
изпращане до РА и ИАРА списък на одобрените и отхвърлените проекти след
приключване на работата на комисията за избор на проекти; изпращане до РА заверени
копия на сключените договори.
o Вътрешни правила за мониторинг и оценка на цялостното изпълнение и ефект от
прилаганата Стратегия, включващи указания: изготвяне на ежегоден годишен доклад за
отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР, както и други доклади и справки за
изпълнението й, изисквани от УО на ПМДР; представяне до УО на ПМДР годишни
доклади за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР и до информиране
своевременно Управляващия орган на ПМДР за проблеми, възникнали при изпълнението
на стратегията.
o Предприети са мерки и са разписани вътрешни правила, касаещи избягването на
конфликти на интереси като ключов момент в изграждането на доверие и постигането на
прозрачност в работата на МИРГ.
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Финансов капацитет:

В процеса на изпълнение на стратегията финансовото обезпечение на дейностите на МИРГ ще
бъде с безвъзмездна помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от
общностите местно развитие. Финансовата помощ се предоставя за дейности, които ще допринесат за
постигане на следните цели:
o Обезпечаване на МИРГ „Поморие“ с необходимия финансов ресурс за ефективното
изпълнение на Стратегията за ВОМР и нейното популяризиране;
o Повишаване на информираността на населението относно подхода ВОМР и насърчаване на
активното му участие в процеса на прилагане на Стратегията за ВОМР.
По този начин развитието на капацитет на местно ниво ще продължи и в процеса на
изпълнение на Стратегията като за целта ежегодно, през целия период на реализацията й ще бъдат
организирани обучения за екипа и за местни лидери. Община Поморие ще предостави безвъзмездно
финансов ресурс на МИРГ в размер на 20 000 лева за покриване на оперативни и други разходи на
Сдружението, след одобрение на Стратегията за ВОМР.



Изграден капацитет, способен да реализира Стратегията за ВОМР:

Проведените обучения за местни лидери, обучения за екипа, поредицата от информационни и
дискусионни срещи, конференции, обсъждания на проекта на Стратегия и т.н. по време на
подготвителната фаза, повишиха капацитета на различните целеви групи, заинтересовани страни и
потенциални бенефициенти. По този начин, на този етап МИРГ „Поморие” разполага с достатъчно
информирани бенефициенти, способни да реализират проекти по настоящата Стратегия за ВОМР.



Идентифицирани потенциал и характеристики на територията на МИРГ „Поморие”:

В изпълнение на дейностите по проекта за техническа помощ по Мярка 4.1 „Подготвителна
помощ за стратегии за ВОМР” бе направен подробен анализ, включващ природно-географски и
социо-културни характеристики на територията на МИРГ „Поморие“. На базата на анализа бяха
определени силните и слабите страни, възможностите и заплахите, които бяха отправна точка за
избора на програми, мерки и операции, включени в настоящата Стратегия.



Идентифицирани заинтересовани страни от територията на МИРГ „Поморие”:

Приоритизирането или класифицирането на основните и специфични цели, мерки и операции
в Стратегията за ВОМР се основават на вижданията и гледните точки за развитие на местните
заинтересовани страни. Определянето на заинтересованите групи премина в два аспекта:
o Идентифициране на заинтересованите страни при анализа на територията на МИРГ чрез
прилагане на метода на анкетиране;
o Участие на заинтересованите страни в процеса на подготовка на Стратегията. В поредицата
организирани и проведени публични събития за информиране и консултиране на
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документа взеха участие представители на всички идентифицирани заинтересовани страни.
Те подпомогнаха процеса на формулиране на SWOT-анализа, на основните цели и
приоритети, взеха активно участие при избора на мерки и операции, които да бъдат
включени в стратегията, както и при формулирането и дискутирането на критериите за
оценка на проектите.

9.3. Описание на системата за мониторинг и оценка
Процедурите за работа и вземане на решение са ясни и прозрачни (системата за
управление и контрол е ясно описана).
Мониторингът се определя като дейност по систематичното и непрекъснато събиране, анализ и
използване на информация с цел управленски контрол, идентифициране и предприемане на
корективни действия при изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“. Оценката се
определя като периодична проверка на съответствието, ефективността, ефикасността, въздействието,
икономическата и финансова жизнеспособност и устойчивостта на Стратегията за ВОМР на МИРГ в
контекста на планираните цели. Основните цели при осъществяването на мониторинг и оценка са:


Да бъде събрана и систематизирана информация, с цел улесняване на последващото
управление, развитие и приоритизация на дейностите по Стратегията.



Да бъдат определени вероятните слабости или рискове в изпълнението на индивидуалните
проекти.



Да бъде подпомогнато въвеждането на корективни мерки, които да отстранят слабостите в
хода на изпълнение на индивидуалните проекти и предотвратен риска от възникване на
нередности (основно във финансовото управление).

Системата за мониторинг включва процедури за текущо наблюдение, проверки за
съвместимост и докладване на изпълнението на Стратегията за ВОМР и индивидуалните проекти по
нея. Разработена е от експертният екип на МИРГ „Поморие“ и е съобразена с действащата
нормативната уредба. Мониторинговата ни система включва:
1. Мониторинг на Стратегията за ВОМР:
Основната цел на системата за мониторинг е да следи непрекъснато процеса на изпълнение на
Стратегията за ВОМР и промените в средата, за да се анализира своевременно напредъкът, качество и
проблемите в изпълнението, и да се предприемат навременни корекции, ако това е необходимо. В
съответствие с чл.39, ал.1 на ПМС 161 на МС от 4.07.2016 г. мониторинг за изпълнение на
стратегиите за ВОМР се извършва от Управляващия орган на водещия фонд (в случая ПМДР) и
МИРГ. Ежегодно в срок до 15 февруари на следващата календарна година МИРГ изготвя и представя
на УО на ПМДР годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР. В доклада се
посочват осъществените дейности за управление на МИРГ „Поморие“ и за популяризиране на
стратегията, финансов и физически напредък, ефективност на екипа, процесите, свързани с неговото
функциониране, ефективност на партньорите, срещнати проблеми, научени уроци. МИРГ изготвя и
други доклади, анализи, отчети, справки и др. във връзка с изпълнението на Стратегията за ВОМР,
108

изисквани от УО на ПМДР. Годишните доклади се изготвят в срок до 30 януари и се представят за
одобрение от УС на МИРГ.
МИРГ „Поморие“ ще наблюдава напредъка и качеството на изпълнението на Стратегията за
ВОМР с помощта на финансови индикатори, изходни индикатори и индикатори за резултат.
Информацията за тях ще се събира от всеки проект и ще се обобщава по мерки, приоритети и за
Стратегията като цяло. Индикаторите ще се актуализират регулярно след възникване на промяна
(например: сключване на нов договор, подадена заявка за плащане или приключване на изпълнението
на договор). За събиране на информацията за изходните индикатори и за индикаторите за резултат в
заявката за кандидатстване ще бъде включен раздел с целеви стойности на индикаторите: общи за
Стратегията за ВОМР и специфични за проекта. След приключване на договора от бенефициента ще
се събира информация за фактическото изпълнение на посочените индикатори. Достоверността на
подадената от бенефициента информация ще се проверява от екипа на МИРГ.
Осъществяването на мониторинга на Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“ като
процес включва:
1) Подготовка;
2) Събиране на информация, обобщаване и анализ на събраните данни по мониторинговите
индикатори;
3) Анализиране на информацията и определяне на силните и слабите страни, съответните
възможности и заплахи;
4) Изготвяне на мониторингов доклад;
5) Връчване на мониторинговия доклад;
6) Одобряване на мониторинговия доклад с решение на Общото събрание на МИРГ.
Неразделна част от системата за мониторинг на Стратегията е Процедурата за промяна на
стратегията за ВОМР. В съответствие с нормативните изисквания изменения на Стратегията за
ВОМР са допустими в следните случаи:
1) Във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и/или във връзка с промяна на
съответната програма;
2) При наличие на очевидна грешка;
3) По отношение на финансовите параметри до определен процент от одобрения от ЕФМДР
бюджет;
4) По отношение на мониторинговите индикатори за резултат във връзка с промяна на
финансовите параметри по предходната точка;
5) По отношение на критериите за допустимост, в т. ч. минимална и максимална стойност на
проектите и интензитет на помощта;
6) За увеличаване или намаляване на финансовата помощ от ЕФМДР. Промяната се извършва
след одобрение на УО на ПМДР 2014 - 2020 г., предхождано от Решение на Общото
събрание на МИРГ за промяна в одобрената Стратегия за ВОМР. Изменението се отразява
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в Договора за изпълнение на стратегията за ВОМР между МИРГ и УО на ПМДР 2014 –
2020 г.

2. Мониторинг на индивидуални проекти:
Изпълнението на отделните проекти в рамките на Стратегията за ВОМР се извършва при
спазване на изискванията на ПМДР 2014 – 2020 г. и Регламент (ЕС) №508/2014. В съответствие с чл.
51, ал.1 на ПМС 161 на МС от 4.07.2016г. мониторинг върху изпълнението на проекти в рамките на
Стратегията за ВОМР се извършва от МИРГ, както и от органите, отговорни за управлението и
контрола на съответната оперативна програма. Мониторингът на изпълнението на всеки от проектите
е насочен към ресурсите, дейностите и резултатите. Ще се осъществява по количествени индикатори
– индикатори за изпълнение и индикатори за резултат, които са разписани за всяка една от
приложимите мерки. Индикаторите за изпълнение са свързани пряко с дейностите и целите. Описват
във физически единици крайния продукт от реализацията на дадена дейност. Индикаторите за
резултат представляват преките и непосредствените ефекти, генерирани от изпълнението на
стратегията. Те дават информация за промените, които влияят върху поведението на директните
бенефициенти. Тези индикатори могат да бъдат физически или финансови.
В обхвата на мониторинга по изпълнение на индивидуалните проекти ще се акцентира
върху следното:
1) Съответствието с общите и специфични цели на Стратегия за ВОМР и ПМДР 2014 – 2020
г.;
2) Допустимостта на направените разходи и тяхната пряка връзка за постигане целите на
Стратегията;
3) Наличието на достатъчно подробна финансова одитна пътека;
4) Наличието и правилното водене по реда на Закона за счетоводството на отделни
аналитични счетоводни сметки за дейностите, за които е получена безвъзмездна финансова
помощ от Европейските фондове за период от 5 години, считано от датата на официално
признаване на МИРГ и изплащане на помощта;
5) Придобитите материални активи въз основа на безвъзмездната финансова помощ да не
бъдат преотдавани и преотстъпвани възмездно или безвъзмездно – чрез отдаване под наем,
аренда, договор за съвместна дейност и др.;
6) Съхранението на всички
индивидуалните проекти;

оригинални

документи,

свързани

с

изпълнението

на

7) Поставянето на видни места на информационни табели, указващи съфинансирането на
Европейските фондове и държавният бюджет.
Основните инструменти на мониторинга на индивидуалните проекти са: проверка на
документи, проверка място, срещи и интервюта, докладване и др. По всеки проект ще се
осъществяват мониторингови посещения на място от членовете на екипа на МИРГ или от привлечени
външни експерти. Целта на тези посещения е да се установи етапа на изпълнение на проектите,
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степента на постигане на предвидените цели и резултати в сравнение с планираните индикатори,
проверка и одобряване на ефективността на разходите. В случаите на проекти, включващи
строително-ремонтни работи и създаване на трайни насаждения, ще се прави посещение на място и
преди стартирането на проекта. Резултатите от посещенията на място ще се документират от
извършилия ги служител в протоколна форма.
Процесът на мониторинг има 4 стъпки:
1) Събиране на информация за оценка на изпълнението на планираните задачи.
2) Анализ на информацията и формулиране на оценки за изпълнението.
3) Сравняване на резултатите с плана и прогнозата бъдещия ход на проекта.
4) Планиране и извършване на действията за коригиране изпълнението на проекта.
Системата за оценка включва процедури за последваща оценка на Стратегията за ВОМР и
индивидуални проекти по нея:
1) Оценка на Стратегията за ВОМР: Системата за оценка предвижда следните видове
външни оценки на Стратегията за ВОМР:
1.1) Външна оперативна оценка на конкретни оперативни или стратегически
въпроси се провежда, ако e необходима за целите на подготовката на Годишния доклад
за напредъка или за задълбочено проучване на определени аспекти на изпълнение на
Стратегията за ВОМР. Решение за провеждане на подобна оценка взима УС на МИРГ.
1.2) Външна междинна оценка се провежда, само ако е необходима за промяна на
Стратегията или при възникване на значителни проблеми в изпълнението й, затова
нейните конкретни цели и методи се определят преди началото на провеждане. Всяка
междинна оценка трябва да оцени напредъка в изпълнението на мерките на основата на
изходните индикатори и индикаторите за резултат, да направи изводи и препоръки за
подобряване на изпълнението. Решение за провеждане на външна междинна оценка
взима УС на МИРГ.
1.3) За оценка на цялостното изпълнение на стратегията в края на нейното прилагане
ще се извърши външна последваща (ex-post) оценка. Тя оценява използването на
ресурсите, ефикасността и ефективността на изпълнението, въздействието и
устойчивостта на основата на съпоставяне на постигнатото с предварително
определените цели. Оценява се също приносът на Стратегията за ВОМР за изпълнение
на целите на ПМДР 2014 – 2020 г. и хоризонталните политики на Общността. На база
на оценката се извеждат факторите, определящи успеха/ неуспеха на прилагането на
Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“ и поуките за планиране и изпълнение на
други подобни програми за развитие на територията. Оценката се прави в годината на
приключване на прилагането на стратегията за ВОМР и при възможност след
приключване на изпълнението на всички договори.
При всяка външна оценка екипът на МИРГ „Поморие“ ще разработва задание и ще
провежда процедура за избор на оценители, оказва подкрепа за извършване на оценката
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чрез предоставяне на необходимите данни. Докладът за оценка се одобрява от УС на
МИРГ и се публикува на официалната интернет страницата.
2) Оценка на индивидуални проекти: За да гарантира успешното управление на Стратегията
за ВОМР, екипът на МИРГ ще провежда крайна и последваща оценка на проектите. Чрез тях
се събира информация за изпълнението, постигнатите резултати и цели на проектите, въз
основа на която се прави анализ на ефективността и ефикасността на Стратегията. Крайната
оценка се извършва веднага след приключване на проекта, а последваща оценка – от три до
пет години след това.
Крайната оценка разглежда изпълнението на заложените цели по проекта. Тя включва още и
преценка на ефективността или доколко проектът допринася за цялостния успех на
Стратегията за ВОМР, и по-конкретно на съответния приоритет. Тази оценка се прави
непосредствено след приключване на изпълнението на проекта. Основава се на окончателния
технически доклад, в който се включва информация за техническото и финансовото
изпълнение на проекта. Трябва да се отче постигнатото, като се опише натрупания опит,
въведените добри практики и иновации. Въз основа на така направената оценка УО на
съответната програма, представена в Стратегията одобрява или не одобрява окончателния
доклад, след което определя и размера на окончателното плащане по проекта.
Последващата оценка (ex post) се прави, след като проектът е приключил и е изминал
достатъчно продължителен период от време (от три до пет години), позволяващ да се прояви
цялостното въздействие от проекта. Единственото задължение на бенефициента по време на
нейното осъществяване е да предостави информация. От последващата оценка се прави изводи
доколко вложените средства са оправдани от гледна точка на крайните резултати на дадения
проект, в контекста на целия пакет проекти, реализирани в изпълнение на дадения приоритет и
стратегическа цел. На такава основа се извеждат препоръки за бъдещия процес на
програмиране на Стратегия за ВОМР и се предприемат необходимите коригиращи мерки.
Планирането и изпълнението на дейностите за мониторинг и оценка е отговорност на екипа на
МИРГ „Поморие“. Провеждането на външните оперативни, междинни или последващи оценки се
планира и подпомага от екипа на МИРГ и се изпълнява от външни независими оценители.
Дейностите по мониторинг и оценка ще бъдат обезпечени от единна база данни, която екипа на
МИРГ „Поморие” ще създаде след одобрение на Стратегията за ВОМР.

10. Процедури по прилагане и актуализиране на стратегия за местно развитие
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10.1. Процедури по прилагане на стратегията
Процедурите по прилагане на Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“ се свеждат до следните:
№

Процедура

Описание на процедурата

1

Подаване на заявление за
одобрение на бюджета на
МИРГ

През периода на изпълнение на Стратегията за ВОМР, МИРГ разполага с текущи разходи и разходи
за популяризиране на документа. В срок до 10 работни дни от сключване на споразумението за
изпълнение на Стратегията за ВОМР, МИРГ следва да подаде заявление за одобрение на финансова
помощ.

Формиране на екип за
изпълнение на Стратегията

Предвижда се екипът по изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие” да се състои от
изпълнителен директор и експерт по прилагане на Стратегията за ВОМР. Предвижда се всички
служители да бъдат назначени на трудов договор. След подписване на споразумението, в
съответствие с разписаните задължения и отговорности на служителите следва да се разпределят
задачите в екипа по отношение на воденето на деловодна отчетност, осъществяване на комуникация с
УО на ПМДР и другите оперативни програми, осъществяването на консултации със заинтересовани
бенефициенти, изработване на вътрешни нормативни актове, изработване на процедурите за
набиране и подбор на проекти, създаване и поддържане на регистри и всички други задължения и
ангажименти, свързани с осъществяване на оперативното функциониране на офиса по реализиране на
настоящата стратегия. На този етап ще бъде направена и нужната организация на документооборота
на МИРГ и необходимите бази данни. Планираме изпълнението на Стратегията за ВОМР да започне
с кратко обучение на наетия персонал за нейното прилагане.

2

3
Разработване на процедури
и насоки за
заинтересованите
бенефициенти, свързани с
подбора на проекти към
Стратегията за ВОМР

МИРГ разработва недискриминационна и прозрачна процедура и обективни критерии за подбор на
проекти към Стратегията за ВОМР, която не нарушава минималните изисквания, определени в
Постановление № 161 на МС от 4.07.2016 г. за определяне на правила за координация между
управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни
рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода "Водено от общностите местно развитие" за
периода 2014 – 2020 г. и са съобразени с условията на Регламент (ЕС) №508/2014.
1) Разработване на индикативна годишна работна програма: УС на МИРГ „Поморие“ одобрява и
публикува на интернет страницата на МИРГ индикативна годишна работна програма за приемите по
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съответните мерки от Стратегията за ВОМР за следващата календарна година.
2) Изготвяне на процедура за подбор на проекти и покани за прием на заявления за
подпомагане: След сключването на споразумението за изпълнение на Стратегията за ВОМР на
МИРГ „Поморие“ ще изготви процедура за подбор на проекти. При разработването на процедурата
ще се съобразим с минималните изисквания, публикувани на Единния информационен портал.
За ефективното провеждане на приемите по мерките на Стратегията за ВОМР, МИРГ ще разработи
всички необходими за това документи: насоки за кандидатстване, методика за оценка и подробни
правила за работа на комисиите, обяви за кандидатстване, контролни листове и др.
Управителният съвет на МИРГ на основание утвърждава за всяка процедура условия за
кандидатстване с проектни предложения. Колективният управителен орган на МИРГ взема решение
за обявяване на подбор на проекти при съобразяване с индикативния график и одобрява покана за
прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ. Поканата за прием съдържа
най-малко: наименование на мярката от Стратегията за ВОМР; програма, предоставяща
финансирането; допустими кандидати; допустимите дейности; период за прием и място за подаване
на проекти; бюджет на приема; минимален и максимален размер на финансовата помощ,
предоставяна за проект; критерии за избор на проекти и тяхната тежест; лице/а за контакт и място за
достъп до подробна информация. На електронната страница на МИРГ ще бъдат публикувани всички
образци на документите не по-късно от 10 дни преди началната дата за прием на проекти. Периодът
за прием на проекти не може да е по-малък от един месец. При обявяване на прием на заявления
разполагаемият бюджет на съответната покана се определя като разлика между бюджета по мярката и
стойността на финансовата помощ по одобрените от УО на ПМДР проекти и тази по одобрените от
МИРГ заявления, за които към момента на обявяване на приема няма решение за предоставяне на
финансова помощ от УО.
3) Приемане и регистриране на проектните предложения: Съгласно чл. 43, ал.1 от ПМС №161
подаването на проектни предложение, както и процесът по оценка от МИРГ се провежда в ИСУН
2020. МИРГ „Поморие“ ще подпомогне подаването на проектни предложения от страна на
кандидатите, като им предостави съответните разяснения по използването на системата на ИСУН
2020.
4) Оценка на проектни предложения на бенефициенти: Проектните предложения/заявленията за
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предоставяне на финансова помощ се подават в срока, определен в поканата, в ИСУН 2020 лично от
законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице. Подбор и одобрение на
проектните предложения по всяка мярка от Стратегия за ВОМР се извършва от МИРГ „Поморие“, с
изключение на проекти, подадени от кандидат МИРГ „Поморие“. До една седмица преди крайния
срок за подаването на проектните предложения Председателят на Управителния съвет на МИРГ
назначава със заповед Комисия за подбор на проекти, която се състои от: председател без право на
глас, секретар без право на глас, нечетен брой членове с право на глас и резервни членове, които са
не по-малко от трима. В работата на комисията могат да участват и наблюдатели по предложение на
УО на ПМДР. Членове на комисията могат да бъдат служители на МИРГ, членовете на Общото
събрание на МИРГ и външни експерти. Делът на представителите на публичния сектор в комисията
не може да превишава 50 на сто от имащите право на глас членове. Външните оценители се избират
при спазване на разпоредбите на ПМС 162/2016 г. Преди започване на своята работа членовете на
Комисията подписват декларация за поверителност, безпристрастност и липса на конфликт на
интереси.
4.1) Проверката за административно съответствие и допустимост на кандидатите и
проектните предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се осъществява в
ИСУН 2020, съобразно изискванията и контролните листове, одобрени от МИРГ „Поморие“.
Проверката включва и проверка за липса на двойно финансиране, за наличие на изкуствено
създадени условия, за минимални помощи, за основателността на предложените разходи, както и
посещение на място за проекти, включващи разходи за строително-монтажни работи. При установена
липса, непълнота или неточност на представените документи изпълнителният директор на МИРГ
уведомява писмено кандидата, който в срок не по-кратък от една седмица може да отстрани
констатираните нередовности чрез представяне на изискуемите документи. Ако кандидатът не
представи в срок необходимите документи и/или информация, заявлението се отхвърля или
финансовата помощ се намалява в съответствие с неотстранените нередовности. Заявления, които не
отговарят на критериите за административното съответствие и допустимост, не се допускат до понататъшно оценяване. За резултатите от проверката за административно съответствие и допустимост,
проверяващите изготвят доклад с приложени изискуеми документи в съответствие с Минималните
изисквания по отношение на процедурата на МИРГ за подбор на проекти към Стратегията за ВОМР.
Докладът, заедно с приложените документи се публикуват в ИСУН 2020.
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4.2) Техническа оценка на проектните предложения: До 30 работни дни от крайния срок на
приема, Комисията за подбор на проекти извършва оценка на всички постъпили проектни
предложения, в т.ч. проверка за административно съответствие и техническа оценка, с изключение на
проектните предложения подадени от МИРГ. Когато при оценката се установи липса на документи
и/или друга нередовност, Комисията изпраща на кандидата уведомление за установените
нередовности и определя разумен срок за тяхното отстраняване, който не може да бъде по-кратък от
една седмица. Уведомлението съдържа и информация, че неотстраняването на нередовностите в срок
може да доведе до прекратяване на производството по отношение на кандидата. Отстраняването на
нередовностите не може да води до подобряване на качеството на проектното предложение. Оценката
на проектните предложения се извършва по критерии и методика, определени в Насоките за
кандидатстване. Там се определя и минимално допустимата оценка за качество на проектните
предложения. Членовете на Комисията за избор на проекти извършват оценка на проектните
предложения независимо един от друг и попълват индивидуален контролен лист, съдържащ мотиви
за поставената оценка. Общата оценка на всеки проект се формира като средноаритметична от
оценките на членовете на Комисията за избор на проекти. Общата оценка за всяко проектно
предложение се документира в оценителен лист, подписан от всеки член на Комисията. В тридневен
срок от приключване на оценката Комисията изготвя окончателен доклад за дейността си с
приложени изискуеми документи в съответствие с Минималните изисквания по отношение на
процедурата на МИРГ за подбор на проекти към стратегията за ВОМР. Оценителният доклад се
подписва от председателя, секретаря и от всички членове на Комисията. Докладът, заедно с
класирането се одобряват от Управителния съвет на МИРГ „Поморие“. Оценителният доклад и
приложенията към него се изпращат от МИРГ „Поморие“ до ръководителя на УО на ПМДР в срок.
Следва уведомление на кандидата и сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ.
5) Подпомагане на одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане и изготвяне
на доклади да отчитане на изпълнението: Персоналът на МИРГ „Поморие“ ще оказва методическа
помощ на получателите на финансова помощ на всеки етап от изпълнението на проектите им.
Методическата помощ ще включва: разяснения на процедури, конкретни изисквания по мерките на
Стратегията, указания по документи, срокове и др. Помощта ще бъде предоставяне писмено чрез
електронна поща, факс или пощенска услуга.
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4
Мониторинг и оценка на
проектите

Свързан е с проследяване изпълнението на проектите, осъществяването на контрол, посещения на
място и последваща проверка. Мониторингът и оценката на проектите ще се осъществяват по
разписаната в т.9.3 на Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“ процедура. При установяване на
проблеми следва предприемането на съответните мерки.
Мониторингът и оценката на Стратегията са неразделна част от процедурите по прилагането на
Стратегията за ВОМР. МИРГ е задължена да извърши последваща оценка за изпълнение на
Стратегията.

5

Мониторинг и оценка на
Стратегията за ВОМР

Мониторингът и оценката на Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“ ще се осъществява в
съответствие с разработената процедура и индикаторите за цялостно прилагане на стратегията и
индикаторите по всяка една от приложимите мерки. В подробности системата за мониторинг и
оценка е разписана в т.9.3 на настоящата Стратегия.
МИРГ „Поморие“ е задължена да разработва и представя на УО на ПМДР 2014 – 2020 г. годишни
доклади за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР.

Съхранение на
документацията

За изпълнение на Стратегията за ВОМР МИРГ „Поморие“ е длъжна да поддържа деловодна система
и архив, от които може да бъдат проследени актовете на органите на МИРГ. За срок 5 години след
извършване на окончателното плащане получателят е длъжен да съхранява всички документи,
свързани с подпомаганите дейности. За тази цел МИРГ „Поморие“ разполага с обособено архивно
помещение.

Информираност и
публичност

МИРГ „Поморие“ е длъжна да осигури публичност на дейността си и на източниците на финансиране
съгласно изискванията, посочени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за
информация и комуникация 2014 - 2020 г., съгласно Приложение № 2 от Националната
комуникационна стратегия за програмен период 2014 – 2020 г. и съгласно Регламент (ЕС) №508/2014.
За осигуряване на публичност за своята дейност МИРГ „Поморие“ публикува на интернет страницата
си и следната информация: одобрената Стратегия за ВОМР, първоначално одобрения бюджет и
всички последващи изменения; всички решения и протоколи от заседания на колективния
управителен орган и колективния върховен орган; актуален списък на членовете на колективен
върховен орган и на членовете на колективния управителен орган, съдържащ данни за адресната
регистрация на физическите лица или седалището и адреса на управление на юридическото лице,
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сектор, на който е представител, и групата от заинтересовани лица, които представлява; устав на
МИРГ и неговите изменения и допълнения; регистър на обществените поръчки, който съдържа
информация за избрани изпълнители, дейности, срок и стойност на поръчките; профил на купувача
съгласно чл.42 от Закона за обществени поръчки; списък на физическите и юридическите лица, с
които МИРГ има сключен договор, както и предмета на сключения договор; електронен регистър с
проектите, подадени по Стратегията за ВОМР; всички декларации за липса/наличие на конфликт на
интереси на членовете на комисията за избор на проекти; критерии за оценка на проектите;
решенията на комисията за избор на проектите и на колективния управителен орган за одобрение на
проектите; всички правила за работа на МИРГ; доклади за дейността и финансовите отчети за
дейността на МИРГ, представени в Централния регистър при Министерството на правосъдието;
годишни доклади за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР, представяни пред УО на
ПМДЛ 2014 – 2020 г.
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10.2. Процедура по актуализиране на стратегията
В периода на изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“ може да се появят
обстоятелства, които затрудняват изпълнението й или я правят неактуална спрямо новите реалности и
потребности на заинтересованите страни. При установяването на такава ситуация МИРГ ще
предприеме процедура по актуализиране на Стратегията.
Актуализиране на Стратегията за ВОМР е допустимо при реда и условията на предвидените за
целта нормативни документи. Необходимостта от актуализиране на Стратегията може да възникне
при следните обстоятелства:


Промяна в мерките и дейностите на Стратегията: Тук се има предвид отпадане на
наличните и/или добавяне на нови мерки и дейности. Тази промяна може да се наложи в
следствие на появата на условия и фактори, които еднозначно налагат промяна за да се
постигнат поставените цели. Тези фактори ще се дефинират след анализ на изпълнението
на Стратегията, който посочва, че досегашните мерки не са адекватни на местните нужди
или потенциалните кандидати не внасят проекти към едни мерки, а има повишен интерес
към други. Този анализ ще се проведе след изтичане на 1-вата година от изпълнението на
Стратегията.



Промяна в бюджета, резултат от промяната в обхвата на мерките и дейностите.

Процедура за актуализиране на Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“ ще следва
следните стъпки:


Решение на Управителния съвет на МИРГ да се разработи нов, актуализиран вариант на
Стратегията;



Създаване на временен помощен орган – работна група за разработка на актуализацията, от
членове и служители на Сдружението;



Разглеждане на актуализацията на заседание на Управителния съвет на МИРГ за корекции
и допълнения;



Окончателно решение за внасяне на искане за актуализиране на стратегията от Общото
събрание на МИРГ;



Внасяне на актуализираната стратегия в ИАРА заедно с искане за изменение и/или
допълнение на договора между МИРГ и ИАРА;



При положително становище от ИАРА следва подписване на анекс към договора;



Публично оповестяване на промените в изпълняваната Стратегия чрез начини описани в
комуникационния план.

10.3. Налични правила/процедури за предотвратяване на конфликт на интереси. (Следва да се
спазват следните изисквания: всеки член и кандидат на МИРГ попълва декларация, че не е в
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конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 за всяка
покана, както и че бивши членове на МИРГ, с право на глас при оценката на постъпилите
проектни предложения не се допускат като бенефициенти на проекти по МИРГ, след
оттегляне от задълженията им като членове на МИРГ за срок от една година след
оттеглянето им)
МИРГ „Поморие“ се основава на доверието, което неговите учредители, инвеститори, бъдещи
бенефициенти, партньори, служители и обществото имат в работата му и почтеността на неговите
служители. Това доверие зависи основно от личното поведение и способности на служителите и от
желанието им съвместно да създават стойност за бенефициентите, както обществото на община
Поморие.
Членовете на Общото събрание и на Управителния съвет на МИРГ „Поморие“ са измежду
лицата, към които се прилагат изискванията на действащия Закон за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси.
Настоящите правила за предотвратяване на конфликти на интереси отразяват принципите,
изложени в Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 и представляват минимален стандарт за членовете и
служителите на МИРГ с оглед предотвратяване на ситуации, които биха могли да поставят
почтеността на организацията под съмнение, и са предназначени за установяване, управление,
мониторинг и огласяване на конфликти на интереси.
В качеството си на организация, работеща за изпълнението на Стратегията за ВОМР, МИРГ
„Поморие“ периодично е изправен пред реални и потенциални конфликти на интереси. Политиката
ни е да предприемаме всички разумни стъпки за поддържане и задействане на ефективни
организационни и административни механизми за установяване и управление на съответните
конфликти на интереси. Ръководството на МИРГ „Поморие“ е длъжно да гарантира, че системите,
контролните механизми и процедури, с които разполага, са подходящи за установяване и управление
на конфликти на интереси. Служителите и членовете на Управителния съвет съдействат за
установяването и мониторинга на реални и потенциални конфликти на интереси. Служителите на
МИРГ „Поморие“ трябва да се държат честно, безпристрастно, достойно и почтено на работното си
място и следва да избягват всякакви конфликти между частни и делови интереси. Не трябва да
предприемат каквито и да е действия, които могат да поставят техните собствени интереси в
конфликт с тези на бенефициентите, на Европейския съюз, на УО на ПМДР 2014 – 2020 г. или други
заинтересовани страни. Когато съществува такъв потенциален риск, въпросното лице следва да се
въздържа от такова действие и да отнесе въпроса до Изпълнителния директор на МИРГ, който трябва
в писмена форма да потвърди или отрече наличието на конфликт на интереси. Когато се установи, че
съществува конфликт на интереси, въпросното лице не следва да участва в дейностите, които са
засегнати от конфликта, във взимането на решение или упражняването на контрол. Изпълнителния
директор на МИРГ трябва лично да предприеме подходящите мерки за предотвратяване на
конфликта на интереси.
Обикновено, конфликтът на интереси се отнася до ситуация, при която безпристрастността и
обективността на решение, становище или препоръка на МИРГ „Поморие“ е или би могла да бъде
възприета като компрометирана от собствения или поверения личен интерес на дадено лице. По120

специално, конфликт на интереси възниква, когато член на персонала има частен интерес, който може
да засегне безпристрастното и обективно изпълнение на професионалните му задължения.
Съответният личен интерес може да бъде от финансово или нефинансово естество и може да се
отнася до лично или семейно отношение, или до професионална обвързаност (включително
допълнителна заетост или "външни" назначения, или предишна заетост или назначения) и други
свързани външни дейности. Налице е конфликт на интереси, когато едно лице предоставя на себе си
или на други лица неоправдани преки или косвени предимства, отказва да предостави на
бенефициент правата или ползите, на които този бенефициент има право, извършва неоснователни
или незаконни действия, или не извършва действия, които са задължителни. Не само фактическата
независимост, но и усещането за независимост е важно, тъй като то може да окаже въздействие върху
репутацията на МИРГ „Поморие“ като породи съмнения относно направените изводи. Появата на
конфликт на интереси може да представлява репутационен риск за МИРГ „Поморие“. Рискът от
предполагаем конфликт на интереси трябва да бъде третиран като че ли конфликтът е реален,
отдавайки дължимото внимание на пропорционалност, специфична информация в контекста на
случая, всички значими факти и смекчаващи обстоятелства.
Конфликти на интереси могат да възникнат в различни ситуации и МИРГ „Поморие“ се
ангажира да ги установява и наблюдава. Някои от примерите за ситуации, които могат да породят
конфликти на интереси са:


Отношения с делови партньори и бенефициенти на МИРГ „Поморие“;



Когато се приемат подаръци и други облаги;



Когато се дават подаръци и други облаги на бенефициенти или делови партньори;



При подбор на бенефициенти и проектни предложения;



При подбора на членове на персонала;



Ситуации между частни интереси на служители и интереса на МИРГ „Поморие“;



Когато служители от МИРГ „Поморие“ и свързани с тях лица получават възнаграждение от
бенефициент или делови партньор;



Ккогато служители от МИРГ „Поморие“ и/или членове на Управителния съвет, участват
управлението на бенефициенти или делови партньори, вземат участие в процеса на вземане
на решения по отношение на въпросния бенефициент или делови партньор от страна на
МИРГ;



Когато служители от МИРГ „Поморие“ и/или Управителния съвет поставят интересите на
МИРГ и свързаните с него лица пред интересите на бенефициенти или делови партньори.

Изпълнителният директор и Председателя на Управителния съвет ежегодно определят и
очертават основните рискове от конфликти на интереси пред МИРГ „Поморие“, оценяват риска от
тяхното възникване и прилагат мерки за успешното избягване или ограничаване на ситуации на
конфликт на интереси. Тази оценка за степента на експозиция на МИРГ към конфликти на интереси
трябва да задейства допълнителни корективни мерки, когато е необходимо, както и прегледи на
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ефективността. Оценката трябва да определи степента на експозиция на организацията към
конфликти на интереси, отчитайки следните рискови фактори:


Правомощия на МИРГ „Поморие“;



Сфери на отговорност и интереси на засегнатите служители, особено по отношение на
служителите, участващи пряко или имащи влияние върху процеса на вземане на решения;



Брой на засегнатите служители и продължителност на взаимоотношението с МИРГ
„Поморие“;



Вътрешно управление / структури за вземане на решения на МИРГ „Поморие“;



Контрола на МИРГ „Поморие“ върху подбора и мониторинга на засегнатите лица.

При установяването на конфликти на интереси, МИРГ „Поморие“ взема под внимание всички
фактически обстоятелства и отчита, наред с другото, дали организацията, неговият бенефициент или
делови контрагент, или служител:


е вероятно да извлече финансова полза или да избегне финансова загуба за сметка на
клиента или деловия контрагент;



има интерес от резултата от безвъзмездна финансова помощ, предоставена на
бенефициент;



има финансов или друг стимул да е по-благосклонен към интересите на един бенефициент
или делови контрагент, или група от бенефициенти или делови контрагенти, отколкото към
интересите на друг бенефициент или делови контрагент, или МИРГ „Поморие“;



ръководи същата стопанска дейност като тази на бенефициента или на деловия контрагент;



получава или ще получи стимул във връзка с услуга, предоставена на бенефициента или
деловия контрагент, под формата на средства или услуги.

Управлението на конфликти на интереси ще се осъществява по следния начин:


На служителите от МИРГ „Поморие“ се забранява да получават възнаграждение или
награди на основание на членството им в надзорни или управителни съвети или други
комисии на бенефициент или на делови контрагент;



Служителите на МИРГ „Поморие“, членове на надзорен или управителен съвети на
бенефициент или на делови контрагент, преди всяко взимане на решение, касаещо
бенефициента или деловия контрагент следва да заявят по време на съответното заседание
публично за съществуващият конфликт на интереси относно съответните бенефициент или
делови контрагент и следва да се въздържат от участие във вземането на решения от страна
на МИРГ „Поморие“ по отношение на бенефициента или деловия контрагент;



Служителите на МИРГ „Поморие“ трябва да се въздържат от оказване на лични услуги на
бенефициент или делови партньор;



Всеки член и кандидат на МИРГ „Поморие“ попълва декларация, че не е в конфликт на
интереси по смисъла на чл.57 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 за всяка покана;
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Бивши членове на МИРГ, с право на глас при оценката на постъпилите проектни
предложения не се допускат като бенефициенти на проекти по МИРГ, след оттегляне от
задълженията им като членове на МИРГ за срок от една година след оттеглянето им;



МИРГ „Поморие“ е приел и прилага строги правила за подаръци и други облаги, които
ясно определят границите и целите на подаръци и други облаги;



Всички изпълнители на обществени поръчки на МИРГ „Поморие“ се избират на базата на
ясни, прозрачни, пропорционални и недискриминиращи процедури, като се избягват
конфликти на интереси;



При подбор/назначаване на членове на персонала, МИРГ „Поморие“ гарантира, че тази
стъпка е в максимална степен предприета след открита и прозрачна покана за
кандидатстване, както и че са налице ясни и обективни критерии за допустимост/подбор.

Ще бъде осигурено справедливо, пропорционално и своевременно решение на всеки отделен
случай на възникнал конфликт на интереси. В случай на съмнение, за това как се управляват
ситуации на възникнали конфликти на интереси, служителите следва да поискат напътствия и/или
указания за по-нататъшно поведение и/или действия от Изпълнителния директор.
При възникване на ситуация на конфликт на интереси, служителите веднага информират
Изпълнителния директор, който от своя страна анализира внимателно въпроса, предлага мерки за
решаване на ситуацията на конфликта на интереси или отнася въпроса за разглеждане от Комисията
за предотвратяване на конфликти на интереси. Изпълнителният директор следи отблизо развитието
на всички възникнали ситуации на конфликт на интереси. В случай на злоупотреба с доверие
(недеклариране на реален или потенциален конфликт на интереси или неспазване на политиката на
МИРГ в областта на конфликти на интереси), могат да бъдат предприети съответните дисциплинарни
мерки съгласно Кодекса на труда. Подходящото коригиращо действие следва да е съобразено с
причините за недекларирането на интерес (нехайство, обосновано незнание и др.).
За мониторинга на конфликти на интереси отговарят Изпълнителния директор и Председателя
на Управителния съвет на МИРГ.
При встъпването си в длъжност или започването на трудовите си правоотношения с МИРГ
„Поморие“, Изпълнителния директор, служителите и членовете на комисията за подбор на проектни
предложения попълват следните декларации:


Декларация за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл.57, параграф 2 от
Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012, съгласно Приложение 1;



Декларация за обявяване на интерес, съгласно Приложение 2.

Гореописаните лица са отговорни за собствените си декларации, които трябва да се
актуализират поне веднъж годишно. Те са пряко отговорни за актуализирането на техните
декларации при настъпване на промяна по отношение на декларираните от тях интереси. Писмените
декларации за интереси ще бъдат достъпни за проверка от Управляващия орган на ПМДР 2014 – 2020
г., Одитния орган, Сертифициращия орган и всички други компетентни контролни органи.
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Членовете на Управителния съвет изпълняват всички изисквания, произтичащи от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. В съответствие с това, членовете на
Управителния съвет спазват особено следните изисквания относно:


Забраните при изпълнение на публична длъжност;



Деклариране на несъвместимост и частни интереси;



Действията за предотвратяване на конфликти на интереси;



Ограниченията след напускане на публична длъжност.

Правилата/процедурите за предотвратяване на конфликт на интереси ще бъдат публикувани на
официалната интернет страница на МИРГ „Поморие“ и предоставя инструкции относно начините за
докладване за конфликт на интереси, като посочва данните за връзка, адреса нa електронната пощa
или телефонен номер, и заявява, че ще бъдат разглеждани и анонимни сигнали.
Мерките за избягване конфликт на интереси, които е планирала МИРГ са:


Подписване на декларации за свързаност: Ежегодни декларации за свързаност се подават
от членовете на Управителния съвет, Изпълнителният директор, експертите на
Сдружението, членовете на екипа на Сдружението. Образец за декларациите се предвижда
във Вътрешните правила.



При наличието на конфликт на интереси във връзка с конкретно проектно предложение
или проект, съответният служител или член на орган е длъжен да декларира писмено
всички обстоятелства по отношение на този конфликт и да се отведе от работата по това
предложение или проект. Задължението за отвод е в сила независимо на кой етап от
работата по проекта възникне или се открие наличието на конфликт на интереси - от
неговото подаване пред Сдружението, до приключване на отчитането на неговото
изпълнение. Веднъж отвел се, съответният служител или член на орган, няма право да
участва в никой етап от дейностите по съответния проект, включително оценка, подготовка
на договори, контрол върху изпълнението, подаване на информация до МЗХГ и
Разплащателната агенция, отчитане и др.



Когато член на Комисията по избор на проектни предложения установи, че е налице
конфликт на интереси, той подава писмо за самоотвод, като неговото място в комисията се
заема от нов член. Вътрешните правила на Сдружението предвиждат образец за декларация
от член на комисия за избор на проекти за липса на конфликт на интереси.



Забрана за възлагане на договори: Освен ако това не е от очевидна полза на Сдружението
или не става при общи и публично обявени условия, Сдружението не може да сключва
възмездни договори за доставка на услуги или покупко-продажба с: лица от състава на
Управителния съвет и персонала си, техните съпрузи, роднините им по права линия - без
ограничение, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен
включително; лица, били в състава на управителните му органи до 1 година преди датата
на вземане на решението; юридически лица, в които посочените по-горе лица са
управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
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Санкции: Укриването на обстоятелства на свързаност и конфликт на интереси,
неподаването на декларация или декларирането на непълна информация е основание за
освобождаване от длъжност и изключване от Сдружението, независимо от другите
санкции, на които може да подлежи лицето.



Допълнителни правила: Във вътрешните правила на Сдружението могат да се предвидят
допълнителни хипотези на конфликт на интереси и допълнителни мерки за избягване
конфликта на интереси и други форми на риск от корупционен натиск и нерегламентирано
влияние.

11. Дейности за популяризиране, комуникационна стратегия и предвиден бюджет

Комуникационната стратегия за популяризиране на ВОМР и Стратегията на МИРГ „Поморие“ е
разработена в съответствие с Регламент № 1303/2013 на Европейския парламент, чрез която трябва да
се повиши информираността на целевите групи и всички заинтересовани страни за визията,
приоритетите и мерките на Стратегията за ВОМР, на потенциалните бенефициенти и възможностите
за развитие на рибарския район. Изпълнението на мерките по Комуникационната стратегия има за
цел да доведе до повишаване прозрачността и публичността при управлението на Стратегията за
ВОМР, което да рефлектира върху нарастващо обществено доверие.


Цел на Комуникационната стратегия:
Общата цел на Комуникационната стратегия е: Популяризиране на ролята на Европейския
съюз, респективно Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) и информиране за
възможностите за финансиране по Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“.
Специфичните цели на Комуникационната стратегия са:



1.

Популяризиране на Стратегията за ВОМР като финансов инструмент за подобряване на
развитието МИРГ „Поморие“ и качеството на живот.

2.

Осигуряване на максимална прозрачност в процеса на изпълнение и управление на
Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“, чрез информиране на потенциалните
бенефициенти за възможностите за финансиране.

3.

Повишаване информираността и компетентността на бенефициентите при изпълнение на
проекти

4.

Изграждане и поддържане на високо обществено доверие и насърчаване на активното
участие на всички заинтересовани страни в процесите по изпълнение и управление на на
Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“.

Целеви групи на Комуникационната стратегия:
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Мерките и дейностите по комуникация и информация по Стратегията за ВОМР задължително
са планирани и следва да се изпълняват и оценяват като ефект на ниво всяка една от следните
основни целеви групи:
o Широка общественост: Това е целевата група на гражданите на община Поморие, в
това число: специфични демографско-икономически групи (икономически неактивни
лица, заети, безработни, учащи/ студенти и др.); социално-уязвими групи (хора в
неравностойно положение, хора с увреждания и др.); други специфични под-групи и
общности (културни и етнически общности; рибарската общност и др.).
o Потенциални бенефициенти: Допустимите бенефициенти, отговарящи на условията
за участие в конкретна процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
по мерките на Стратегията за ВОМР. Потенциални бенефициенти са: микро, малки и
средни предприятия; еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по реда на
Търговския закон или Закона за кооперациите; рибари и рибарски обединения
(сдружения); млади рибари, регистрирани по реда на Закона за рибарството и
аквакултурите; юридически лица с нестопанска цел; читалища; общини; държавни
учреждения; МИРГ.
o Бенефициенти: Тук се включват организации, сключили договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ при изпълнението на проект, финансиран със средства
от Стратегията за ВОМР, респективно ПМДР 2014 – 2020 г. и ЕФМДР. Тази целева
група има следните подгрупи: микро, малки и средни предприятия; еднолични
търговци и юридически лица, регистрирани по реда на Търговския закон или Закона за
кооперациите; рибари и рибарски обединения (сдружения); млади рибари,
регистрирани по реда на Закона за рибарството и аквакултурите; юридически лица с
нестопанска цел; читалища; общини; държавни учреждения; МИРГ.
o Администрация, ангажирана с управлението на Стратегията за ВОМР: Към тази
целева група се включват всички органи за управление и структури за изпълнение в
МИРГ „Поморие“: Общо събрание, Управителен съвет, екип на МИРГ, комисия за
подбор на проектни предложения и др.
o Медиатори/разпространители на информация: Тук се включват институции и лица,
които информират, формират мнения и нагласи, оказват влияние в процеса на вземане
на решения, подпомагат дейността на бенефициентите/потенциалните бенефициенти и
администрацията на МИРГ „Поморие“ под една или друга форма, със следните целеви
подгрупи: медии на територията на община Поморие (електронни, печатни, интернет,
социални мрежи, медии за генериране на потребителско съдържание); юридически лица
с нестопанска цел, браншови организации, консултантски организации; участниците в
процеса на взимане на решение – местни лидери; информационни мрежи; крайни
ползватели на финансова помощ по проекти, финансирани по мерки от Стратегията за
ВОМР.
Приоритети в целите по информация и публичност сред широката общественост:
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o Разяснение на ключовите цели за развитие на Стратегията за ВОМР на МИРГ
„Поморие“ до 2020 г.;
o Въздействието/ефектът от мерките по Стратегията за ВОМР, финансирани от ЕФМДР
като фактор за растеж на местната икономика - популяризиране на постиженията на
мерките, видими в ежедневието на гражданите;
o Повишаване доверието в равния достъп до европейско финансиране на широк кръг
участници;
o Информиране за Стратегията за ВОМР и мерките за реализация през периода 20172020 г.;
Приоритети в целите по информация и публичност сред заинтересованите страни:
o Повишаване прозрачността на процедурите при кандидатстване, изпълнение и
отчитане резултатите по проекти по мерките, финансирани от Стратегията за ВОМР и
ЕФМДР;
o Повишаване на информираността и доверието в равния достъп на кандидатите и
честното състезание;
o Стимулиране (активно) професионално и компетентно участие на всички
заинтересовани страни за повишаване кандидатстващите/одобрените/успешно
изпълнените проекти по Стратегията за ВОМР;
o Информиране за конкретните постижения и добри практики при изпълнението на
Стратегията за ВОМР;
o Нарастване на мотивацията е най-важната цел за тази категория целева аудитория – за
намаляване на недоверието и повишаването на участието на потенциалните
бенефициенти, особено сред бизнеса, МСП, рибарската общност, НПО и др.



Изпълнение, подход и инструменти за постигане на целите:
Комуникационната стратегия ще се изпълнява при спазването на следните основни принципи:
o Равнопоставеност – Изпълнението на мерките за информация и комуникация трябва
да осигури равен достъп до информация както на всички заинтересовани страни, така и
на широката общественост като цяло.
o Навременност – Всички мерки за информация и комуникация ще бъдат планирани и
изпълнени с оглед своевременното задоволяване на идентифицираните нужди на
целевите групи.
o Адаптивност – Всички мерки за информация и комуникация ще бъдат съобразени със
специфичните особености както на целевите групи, така и на конкретната ситуация, в
която се изпълняват.
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o Партньорство – Всички мерки ще се изпълняват в открит диалог и взаимодействие с
всички заинтересовани страни, с неправителствените организации, сдружения и медии.
o Прозрачност – Предоставяне на информация за изпълнението на мерките по
информираност и публичност, съгласно националното законодателство.
Изборът на комуникационни средства и дейности при изпълнението на Комуникационната
стратегия е съобразен със:
o Спецификата на посланието или посланията;
o Характеристиките на целевата група или подгрупа – реципиент на посланието – като
размер, комуникационни канали за достигане до нея;
o Възможните дейности и форми за осъществяване на комуникацията;
o Използване на интегриран комуникационен микс, който да гарантира ефективността на
комуникацията, както като дейности и форми, така и като канали.
Основните комуникационни канали, които ще бъдат използвани при изпълнението на
Комуникационната стратегия са следните:
o Официалната интернет страница на МИРГ „Поморие“;
o Електронни медии;
o Печатни медии;
o Онлайн медии;
o Директна комуникация (събития, информационни дни, семинари, обучения и др);
o Външна реклама (информационни табели, плакати и др.).
Основни комуникационни дейности, които ще бъдат използвани са:
o Рекламни кампании: Включващи разнообразни комуникационни канали и конкретни
дейности съобразно целевите групи и спецификата на рекламните послания;
o Информационни кампании: Включващи различни комуникационни канали и
конкретни дейности според характера на целевите групи и под-групи;
o Уебстраница на МИРГ „Поморие“ - Поддържане и развиване на уебстраниците на
МИРГ.
o Интернет кампании – Разнообразие от комуникационни дейности в широките рамки
на он-лайн медиите;
o Информационни събития и други форми на провеждане на директна комуникация с
целевите групи като семинари, обучения, конференции, информационни дни,
изложения, срещи, откривания, пресконференции, кръгли маси и консултации с
експерти, презентации, браншови събития, регионални бизнес срещи и др.;
o Разпространение
материали.

на

информационни

бюлетини,

брошури

и

др.

печатни
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Планираме материалите по различните мерки на Комуникационната стратегия да бъдат
предоставени във формати, достъпни за хората с увреждания.



Отговорници за изпълнение на Комуникационната стратегия:
Отговорности за изпълнението на Комуникационната стратегия ще имат следните структурнофункционални структури на МИРГ „Поморие“:
o Управителен съвет: Формира общата политика по информация и публичност на
МИРГ „Поморие“. Одобрява Комуникационната стратегия, годишните планове за
действие и бюджет. Контролира изпълнението на Комуникационната стратегия.
o Изпълнителен директор: Организира цялостната дейност по изпълнение на
Комуникационната стратегия. Изготвя годишния план за действие и бюджет по
стратегията.
o Експерт по прилагане са СВОМР: Подготвя необходимите обществени поръчки за
избор на изпълнители на мерките по Комуникационната стратегия. Осъществява
контрол върху сключените договори.
o Технически сътрудник: Събира и обработва данните по реализираните мерки от
Комуникационната стратегия за нуждите на мониторинговата система. Оказва
техническа помощ при осъществяването на планираните мерки за комуникация и
публичност. Осъществява медиен мониторинг.



Мониторинг и оценка на Комуникационната стратегия:
Мерките за информация и комуникация ще бъдат оценявани от гледна точка на видимостта и
осведомеността за Стратегията за ВОМР, нейните мерки и възможности за финансиране,
ролята на ПМДР 2014 – 2020 г. и ЕФМДР.
Дейностите по информация и комуникация, заложени в Комуникационната стратегия, ще
бъдат оценявани по стандартизирани действия и индикатори:
o Оценяване по стандартизирани действия: Основно ще бъдат приложени следните
действия:


Чрез регулярен медиен мониторинг;



Изготвяне на годишни доклади за изпълнение на Комуникационната стратегия;

o Оценяване по индикатори: Индикаторите, чрез които ще бъде оценен напредъка по
Комуникационната стратегия ще бъдат:


Брой информационни събития (всякакъв вид);



Брой участия в събития (по регистрационни списъци);



Брой уникални посещения на месец на интернет страницата на МИРГ
„Поморие“.
129



Бюджет за изпълнението на Комуникационната стратегия:
За изпълнението на комуникационната стратегия сме планирани средства в размер на 8.38% от
предвидените текущи разходи, разпределени както следва:

Обща стойност
№
1

Комуникационна мярка

Мярка

Количество

(в лева)

Рекламни кампании

1.1

Организиране и провеждане на
рибарско изложение

Брой

1

2000

1.2

Организиране и провеждане на
еднодневен експедиентски тур за
туроператори за популяризиране на
туристическите възможности на МИРГ
„Поморие“ и реализираните обекти в
рамките на Стратегията за ВОМР

Брой

1

2500

2.1

Организиране и провеждане на
информационна кампания при старта на
Стратегията за ВОМР

Брой

1

1000

2.2

Организиране и провеждане на
информационна кампания по време на
изпълнение на Стратегията за ВОМР

Брой

1

1000

2.3

Заключителна информационна
кампания в края на реализиране на
Стратегията за ВОМР

Брой

1

1000

2

3

Информационни кампании

Уебстраница на МИРГ „Поморие“

3.1

Поддържане и развитие на Уебстраница
на МИРГ „Поморие“

Месец

36

1800

3.2

Изготвяне на електронен месечен
информационен бюлетин

Месец

36

1440

4

Интернет кампании

4.1

Комуникация чрез социалните мрежи

Месец

36

0

4.2

Публикуване на обяви за набиране на
проектни предложения по мерките на

Брой

24

3600
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5

Информационни събития

5.1

Информационни дни

Брой

8

1600

5.2

Семинари за бенефициенти със
сключени ДБФП

Брой

8

1600

5.3

Провеждане на годишна конференция
(2018, 2019 и 2020 г.)

Брой

3

4500

5.4

Пресконференции

Брой

6

600

Брой

5000

2500

6

6.1

Разпространение на информационни
бюлетини, брошури и др. печатни
материали
Разпространение на информационни
брошури
ОБЩО:

25 140

12. Дейности за сътрудничество

Съгласно чл. 44.1. на Регламента за ЕФР, помощта за устойчивото развитие на рибарските
райони може да се отпуска за „насърчаване на междурегионално и транснационално сътрудничество
между групи от рибарски райони, предимно чрез създаване на мрежи и разпространяване на добри
практики“. В ПМДР 2014 – 2020 г. се предвижда мярка за помощ за осъществяването на съвместни
дейности, в рамките на която ще се предоставя помощ на МИРГ в България да осъществяват
сътрудничество с други рибарски групи, подпомагани по линия на ос 4 на ЕФР, като проектите за
сътрудничество могат да започнат с една или повече други български рибарски групи или с една или
повече групи от друга страна – членка на Европейския съюз. Дейности ще целят създаването на
критична маса за изпълнението на определени инициативи, които една единствена група не може да
осъществи, като е важно по-скоро да се реализира съвместен проект, а не само да се обменя опит.
Според нормативните изискванията както и насоките за развитие на МИРГ, предвиждаме да
станем член на Европейската мрежа на рибарските области – ФАРНЕТ. Това предполага участие в
общи дейности на пан-европейската мрежа, вкл. съвместни проекти, обмяна на добри практики, общи
дейности за позициониране на сектор „Рибарство и аквакултури“ в общия социално-икономически
контекст както на национално, така и на европейско ниво.
ФАРНЕТ провежда проучване между управляващите органи на програмите за развитие на
сектор Рибарство в ЕС по отношение ангажиментите на всяка страна за подпомагане и финансиране
на дейности за коопериране в рамките на ос 4. До края на м. април са получени 16 отговора, вкл. и от
България. Нашата страна е предвидила отделен бюджет за подкрепа на кооперирането между
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рибарските групи в размер на 1,6 млн. евро, който ще се управлява на централно ниво и ще включва
вкл. възможности за финансиране на подготвителни дейности за осъществяване на общите проекти.
Разработеното и публикувано „Ръководство за установяване на сътрудничество между
рибарските групи“, достъпно на страницата на ФАРНЕТ и ИАРА, много детайлно, ясно и
практически насочено описва възможните начини на коопериране между групите, на всеки етап от
тяхното функциониране, вкл. и между групи с опит и новосъздадени.
МИРГ „Поморие“ ще се възползва от всички инструменти на сътрудничеството – учебни
посещения, стажове, обмен на информация и добри практики, организиране и участие в тематични
семинари и конференции, побратимяване. След като групата се стабилизира институционално и
изгради механизмите за работа с местната общност по изпълнение на Стратегията за ВОМР, ще се
потърсят варианти за участие в т.нар. проекти за напреднало сътрудничество. Това означава да се
направят общи инвестиции между партньорите в разработване или използване на продукт, техника,
инструмент или услуга.
След стартиране на дейностите на МИРГ „Поморие“, административният персонал ще
разработи специална програма за сътрудничество, която ще представи на членовете групата и след
техното одобрение, ще подготви план за действие и изпълнение, вкл. с идентифициране на
възможните финансови източници.

13. Измерими индикатори за напредъка и резултатите по стратегиите за ВОМР (заложените
критерии са измерими и включват брой създадени работни места, брой дейности по
сътрудничество и др.)

13.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой
създадени работни места /да са изразени в еквивалент пълен работен ден/, запазване на заетите
работни места, брой новосъздадени икономически единици /т.е. регистрирани стопански
субекти с местен партньор/
Индикаторната система за оценка на цялостното прилагане на Стратегията за ВОМР е
разработена на базата на системата за мониторинг и оценка и е съобразена със съществуващите и
възможните източници на информация. Базовата стойност ще бъде нула за всички показатели, за да
има обективна оценка на постигнатите резултати, а и подходът ВОМР е нов за територията на
община Поморие. Източниците на информация за индикаторите основно ще бъдат финалните отчети
(ако е приложимо и междинни) на бенефициентите, резултатите от мониторинга и посещенията на
място. Общите индикатори за цялостното прилагане на Стратегията за ВОМР са представени в
следващата таблица:
Вид

Индикатор

Изходен

Брой проекти, финансирани

Мерна
единица
Брой

Цел до
2023
26

Източник на информация
Отчети на МИРГ
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по мярката
Брой бенефициенти,
подпомогнати по мярката

Брой

Общ обем на инвестициите
по мярката

Лева

Дял на бенефициентите от
сектор „Рибарство и
аквакултури“, финансирани
по мярката

Резултат

34116660

Регистър на сключените
договори, информация в
ИСУН

80

База данни за индикатори от
мониторинговата система,
финални отчети

Брой подпомагани нови
дейности

Брой

4

Брой реализирани иновации

Брой

2

Брой реализирани проекти
в сферата на туризма,
културата и повишаване
привлекателността на
рибарския район

Брой

4

Диверсифицирани
риболовни дейности

Брой

3

Брой реализирани
дейности, свързани с
опазване на околната среда

Брой

4

Брой проведени обучения

Брой

2

Брой

5

Брой проекти, свързани с
изграждане/ модернизация
/реконструкция на рибарска
инфраструктура
Брой проекти за
преработване на продукти
от риболов и аквакултури

Въздействие

%

26

Справки сключените
договори, Регистър на
сключените договори за
предоставяне на БФП

Брой

2

Брой млади рибари със
стартирала дейност

Брой

2

Брой работни места,
разкрити в подпомаганите

Брой

43

База данни за индикатори от
мониторинговата система,
финални отчети
База данни за индикатори от
мониторинговата система,
финални отчети
База данни за индикатори от
мониторинговата система,
финални отчети
База данни за индикатори от
мониторинговата система,
финални отчети
База данни за индикатори от
мониторинговата система,
финални отчети
База данни за индикатори от
мониторинговата система,
финални отчети
База данни за индикатори от
мониторинговата система,
финални отчети
База данни за индикатори от
мониторинговата система,
финални отчети
База данни за индикатори от
мониторинговата система,
финални отчети
База данни за индикатори от
мониторинговата система,
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проекти
Запазена заетост в сектора
на рибарството или
допълнителните дейности

финални отчети
Брой

10

База данни за индикатори от
мониторинговата система,
финални отчети

13.2. Индикатори по мерки

1. Подкрепа за иновации в рибарството и аквакултурите в МИРГ „Поморие“
Вид

Индикатор
Брой проекти,
финансирани по мярката

Изходен

Брой бенефициенти,
подпомогнати по
мярката
Общ обем на
инвестициите по мярката
Дял на бенефициентите
от сектор „Рибарство и
аквакултури“,
финансирани по мярката

Резултат

Брой подпомагани нови
дейности
Брой реализирани
иновации

Въздействие

Брой работни места,
разкрити в
подпомаганите проекти

Мерна
единица
Брой

Брой

Лева

%

Брой

Брой

Брой

Цел до
2023

Източник на информация

3

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

3

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

450 000

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

100

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

2

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

2

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

6

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

2. Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията
на МИРГ „Поморие“
Вид

Индикатор

Мерна

Цел до

Източник на информация
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единица
Брой проекти,
финансирани по мярката

Изходен

Брой бенефициенти,
подпомогнати по
мярката
Общ обем на
инвестициите по мярката
Дял на бенефициентите
от сектор „Рибарство и
аквакултури“,
финансирани по мярката

Резултат

Брой подпомагани нови
дейности

Брой подпомагани нови
туристически дейности

Въздействие

Брой работни места,
разкрити в
подпомаганите проекти

Брой

Брой

Лева

%

Брой

Брой

Брой

2023
4

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

4

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

450 00

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

100

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

2

База данни за индикатори
от
мониторинговатасистема,
финални отчети

2

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

6

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

3. Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за рибарство и
аквакултури, и смекчаване на въздействието от изменението на климата
Вид

Индикатор
Брой проекти,
финансирани по мярката

Изходен

Брой бенефициенти,
подпомогнати по
мярката
Общ обем на
инвестициите по мярката

Мерна
единица
Брой

Брой

Лева

Цел до
2023

Източник на информация

5

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

5

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

350 000

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети
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Дял на бенефициентите
от сектор „Рибарство и
аквакултури“,
финансирани по мярката
Резултат

Диверсифицирани
риболовни дейности
Брой реализирани
дейности, свързани с
опазване на околната
среда

Въздействие

Брой работни места,
разкрити в
подпомаганите проекти

%

Брой

Брой

Брой

60

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

3

База данни за индикатори
от
мониторинговатасистема,
финални отчети

4

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

10

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

4. Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район
Вид

Индикатор
Брой проекти,
финансирани по мярката

Изходен

Брой бенефициенти,
подпомогнати по
мярката
Общ обем на
инвестициите по мярката

Резултат

Брой реализирани
проекти за повишаване
привлекателността на
рибарския район
Брой реализирани
проекти в областта на
културата, вкл. морското
културно наследство

Мерна
единица
Брой

Брой

Лева

Брой

Брой

Цел до
2023

Източник на информация

3

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

2

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

900 000

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

1

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

1

База данни за индикатори
от
мониторинговатасистема,
финални отчети

136

Брой реализирани
проекти в сферата на
туризма
Въздействие

Брой работни места,
разкрити в
подпомаганите проекти

Брой

Брой

1

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

4

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

5. Засилване на ролята на рибарската общности на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и
управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности
Вид

Индикатор
Брой проекти,
финансирани по мярката

Изходен

Брой бенефициенти,
подпомогнати по
мярката
Общ обем на
инвестициите по мярката
Брой проекти свързани
със развитието на местен
капацитет за управление
на ресурсите в областта
на рибарството и
морското дело

Резултат

Брой проведени
обучения
Брой проведени
маркетингови дейности

Въздействие

Брой работни места,
разкрити в
подпомаганите проекти

Мерна
единица
Брой

Брой

Лева

Брой

Брой

Брой

Брой

Цел до
2023

Източник на информация

4

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

4

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

261 660

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

2

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

2

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

2

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

5

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

1.8. Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки
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Вид

Индикатор
Брой проекти,
финансирани по мярката

Изходен

Брой бенефициенти,
подпомогнати по
мярката
Общ обем на
инвестициите по мярката
Брой на проектите за
добавена стойност,
качество, използване на
нежелания улов и
рибарските пристанища,
кейовете за
разтоварване, рибните
борси и покритите
лодкостоянки

Резултат

Промяна в стойността на
продукцията
Промяна в обема на
продукцията
Промяна в нетната
печалба

Въздействие

Създадена заетост
(ЕПРВ) в сектора на
рибарството или
допълнителните
дейности
Запазена заетост (ЕПРВ)
в сектора на рибарството
или допълнителните
дейности

Мерна
единица
Брой

Брой

Лева

Брой

%

%

%

Брой

Брой

Цел до
2023

Източник на информация

3

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

3

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

650 000

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

1

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

20

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

30

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

10

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

6

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

5

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети
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5.4. Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ „Поморие“
Вид

Индикатор
Брой проекти,
финансирани по мярката

Изходен

Брой бенефициенти,
подпомогнати по
мярката
Общ обем на
инвестициите по мярката
Брой проекти за
преработване на
продуктите от риболов и
аквакултура

Резултат

Изменение в стойността
на първите продажби,
които не са осъществени
от организации на
производители
Промяна в обема на
първите продажби, които
не са осъществени от
организации на
производители

Въздействие

Брой работни места,
разкрити в
подпомаганите проекти

Мерна
единица
Брой

Брой

Лева

Брой

%

%

Брой

Цел до
2023

Източник на информация

2

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

2

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

250 000

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

2

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

15

База данни за индикатори
от
мониторинговатасистема,
финални отчети

15

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

4

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

31. Подпомагане за започване на дейност от млади рибари в МИРГ „Поморие“
Вид

Изходен

Индикатор

Мерна
единица

Цел до
2023

Източник на информация

Брой проекти,
финансирани по мярката

Брой

2

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

Брой бенефициенти,
подпомогнати по

Брой

2

База данни за индикатори
от мониторинговата
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мярката

система, финални отчети

Общ обем на
инвестициите по мярката

100 000

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

2

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

2

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

2

База данни за индикатори
от мониторинговата
система, финални отчети

Брой млади рибари със
стартирала дейност
Резултат

Въздействие

Брой придобити
риболовни кораби и/или
оборудване за риболовен
кораб
Брой работни места,
разкрити в
подпомаганите проекти

Лева

Брой

Брой

Брой

14. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС

14.1. Равенство между половете и липса на дискриминация:
– прилагане на принципа на равенство между половете
Принципът е спазен в процеса на разработване на настоящата Стратегия, като в проведените
срещи и проучвания сред заинтересованите страни са обхванати представители на двата пола, без да
са прилагани каквито и да са дискриминационни подходи при формулиране на групите
заинтересованите страни и отправните покани към тях за участие в срещите.
Отчитайки проблемите на заетостта сред жените и младите хора и тяхното недостатъчно
включване в социално икономическия живот на територията, Стратегията за ВОМР на МИРГ
„Поморие“ дава приоритет за жените и младежите в икономическата област, за да даде възможност за
придобиване на равни права в заетостта и професионалната дейност и постигането на финансова
независимост, което да предотврати изоставането им. В тази насока се дава приоритет на жени и
младежи в критериите за оценка за някои от мерките от Стратегията (мерки 1, 2 3, 4 и 5 финансирани
чрез ПМДР 2014-2020).

– допринасяне за утвърждаване на принципа на равните възможности
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Принципът на равните възможности предполага изграждането на система от специални мерки,
които целят да компенсират изоставането, базирано на произход, възраст или друга характеристика,
която може да доведе до третирането на личността несправедливо. За спазването на хоризонталния
принцип ще гарантират следните механизми: предоставяне на информация във формулярите за
кандидатстване, оценка, мониторинг по време на изпълнение на проектите, вкл. спазване на
законодателството за трудова заетост. Мерките, включени в Стратегията за ВОМР, освен ролята си за
икономическото развитие на рибарския район, имат роля и за социалното развитие. Особено мерки 2,
4, 5, 1.8, 5.4 и 31ще допринесат за устойчивото социално-икономическо развитие на територията на
МИРГ, свързано със съществуващата инфраструктура и качеството на предлаганите услуги за
населението в района.
Разривът в обема на инвестициите и качеството на предлаганите услуги създава голяма
ножица в качеството на живот на селото и града. Липсата на равни възможности пряко влияе върху
социално-икономическото развитие на селата на територията на МИРГ. Тези фактори влошават
качеството на живот в селата, оказват пряко влияние върху привлекателността им за инвеститори,
увеличават опасността от обезлюдяване на населените места и от социално-икономически спад. За да
се намалят съществуващите различия между селото и града с подпомагането по мерките ще се
реализират инвестиции и в тях. По този начин мерките ще допринесат за ограничаване на
диспропорциите в развитието и обезлюдяването на част от територията. Създават се условия за
съхраняване и поддържане на населените места.
МИРГ „Поморие“ предвижда в Стратегията си за ВОМР мерки, насочени към съхраняване на
местната идентичност и в тази връзка отчита важността от запазването на ценностите на цялата
местната общност, в т.ч. всички етноси на територията на общината.
МИРГ „Поморие“ ще насърчава равните възможности и социална справедливост във всички
дейности и планирани обществени поръчки на организацията.

– създаване на условия за превенция на дискриминацията
Принципът на превенцията на дискриминация, посочен в европейските директиви, означава
предотвратяване на неблагоприятно третиране на лице на основата на пол, раса, цвят на кожата,
етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения,
политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние,
рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация, отколкото се третира друго лице при
сравними, сходни обстоятелства. Този принцип бе приложен по време на подготовката на
Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“.
Самата Стратегия допринася за утвърждаване на принципа на равните възможности и ще
създава условия за превенция на дискриминацията чрез:


Информационната кампания за огласяване възможностите за кандидатстване с проекти –
акцент в предоставяне на информация и обучения на заинтересовани групи и потенциални
бенефициенти в неравностойно положение и преди всичко жени, роми и др.
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Приоритет при избор на проекти – жени и младежи, гарантиращи достъпна среда за хора с
увреждания (където това е релевантно) и др.



Спазване на принципа за равенството и недискриминация при изпълнението на проектите –
като се гарантира, че предоставените по проектите услуги са адресирани към нуждите и
потребностите на най-уязвимите групи; чрез следене на индикаторите за изпълнение на
Стратегията, събирани по пол и възраст.

За спазването на хоризонталния принцип ще гарантират следните механизми: предоставяне на
информация във формулярите за кандидатстване, оценка, мониторинг по време на изпълнение на
проектите, вкл. спазване на законодателството за трудова заетост. В условията на прилагането на
всички мерки на Стратегията за ВОМР, както и при подбор на участници в дейностите по проектите
ще залегне и ще бъде съблюдаван хоризонталният принцип на превенция на дискриминация. При
разкриването на работни места в рамките на проектите ще се изисква да бъде прилаган принципът за
превенция на дискриминация.

14.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда)
В подготовката на Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“ е приложен принципът на
устойчивото развитие, който следва да гарантира постигането на целите на сегашните поколения без
нанасяне на щети и рискове за следващите поколения, свеждане до минимум на неблагоприятните
ефекти от човешката дейност и използване на природните ресурси по начин, който гарантира тяхното
последващо самовъзстановяване. Принципът обвързва икономическата с екологичната ефективност,
вкл. обвързването на екологични, засягащи състоянието на природното равновесие въпроси; с
икономическите въпроси, отнасящи се до екологоемкостта; и, от трета страна, със социални въпроси,
свързани със стопанските и природните условия на живот: заетост, образование и обучение, здраве,
достъп до „здрава” природна среда, отговорно и споделено управление, както и намаляване и
елиминиране на неустойчивите модели на производство и потребление.
В прилагането на всички мерки на Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“ е залегнал и ще
бъде съблюдаван хоризонталният принцип за устойчиво развитие и защита на околната среда. Ще се
стимулира разработването на проекти, които интегрират принципа за устойчиво развитие и защита на
околната среда. В прилагането на всички мерки ще се цели опазване на компонентите на околната
среда, подобряване опазването на околната среда и прилагането на природощадящи инвестиции. С
реализацията на мерки 1 и 3 има възможност да се въведат новите изисквания за интеграция на
политиката по околна среда и политиката по изменение на климата, ще се даде възможност за
внедряване на различни еко иновации, щадящи природата технологии и енергоспестяващи мерки на
територията на МИРГ.
Принципът на устойчивото развитие се вижда и в планираните мерки, свързани с
диверсификация в рамките на риболова с търговска цел, с преработването на продуктите от риболова
и аквакултурите, и със създаването на устойчиви работни места на територията на МИРГ „Поморие“
и др.
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Спазването на принципа за устойчиво развитие по отношение на околната среда ще бъде
отчитан и при вземане на решение за подкрепа на бенефициентите, като се гарантира, че проектите
ще бъдат подпомогнати при условие, че нямат значително отрицателно въздействие върху околната
среда, както и че допринасят за засилване на социалната, икономическа и екологична устойчивост на
територията.
Когато дейностите включват инвестиционна подкрепа, задължително ще се изисква
положително решение за оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), освен в случаите,
когато такава не се изисква от Закона за опазване на околната среда. В мерките, насочени към
подпомагане на рибарството и аквакултурите на територията на МИРГ „Поморие“ се дава приоритет
на инвестиции, целящи устойчиво използване на ресурсите, опазване на околната среда и отчитане
адаптирането към климатичните промени. Тези принципи са гарантирани чрез обективните критерии
за оценка на проектите.
Всички проекти, попадащи в територии от Натура 2000, преди одобрението им ще бъдат
проверявани за съответствие с разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и съответните
подзаконови нормативни актове за неговото прилагане, както и предвидените ограничения в
решенията за определяне на местата и плановете за управлението им.
В мониторинга и оценката на реализацията на проектите ще се наблюдава приносът им за
устойчиво развитие и защита на околната среда и своевременно ще се предприемат мерки за
корекция, ако е необходимо. За спазването на хоризонталния принцип ще гарантират следните
механизми: предоставяне на информация във формулярите за кандидатстване, оценка, мониторинг по
време на изпълнение на проектите, включително спазване на екологичното законодателството.
Оценката на изпълнението на Стратегията за ВОМР и нейният текущ мониторинг ще отчитат
изпълнението на политиката за устойчиво развитие на територията на МИРГ „Поморие“.

14.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността
Развитието и стимулирането на устойчив бизнес, подобряване достъп до заетост е изведено в
стратегическата цел на Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“. Посредством включените в
Стратегията мерки ще се повиши конкурентоспособността на рибарите и микропредприятия на
територията, ще се разкрият нови устойчиви работни места.
В резултат на подпомагане укрепването и утвърждаването на микро, малките и средни
предприятия на територията на МИРГ „Поморие“ ще се осигури нарастване на заетостта, увеличаване
на доходите и задържане на населението на територията, което е изведено като цел в Стратегията за
ВОМР. Очаква се силно положително въздействие и върху местния бизнес и намеренията на
инвеститори и предприемачи, които ще получат практическа възможност за създаване на нови
работни места и запазване на съществуващите. Целта е разкриване на максимален брой нови работни
места, включително за уязвимите групи, положително влияние върху пазара на труда и в крайна
сметка решаване на част от натрупаните социални проблеми на територията.
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14.4. Съответствие с други европейски структурни и инвестиционни фондове
Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“ включва мерки от ЕФМДР, финансирани чрез
ПМДР 2014 – 2020 г. Целите й са разработени в съответствие с общите цели на подхода ВОМР и
изцяло съвпадат целите и приоритетите на включените програми:
Цели и приоритети

Стратегията допринася за
реализация на целите

Основни цели на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.
Ниската степен на иновативност на българските предприятия,
ниската
конкурентоспособност
и
ефективност
на
икономическите дейности в областта на рибарството и
аквакултурата

Чрез мерки 1, 2,3, 4, 5, 1.8, 5.4,
31

Слаб икономически растеж в част от рибарските райони,
застаряващо население, затруднена комуникация, недостатъчно
добре развита или поддържана инфраструктура, по-ниско
образователно ниво на населението, безработица

Чрез мерки 1, 2,3, 4, 5, 1.8, 5.4,
31

Основни цели на Европа 2020
Интелигентен растеж — изграждане на икономика, основаваща
се на знания и иновации

Чрез мерки 1, 2,3, 4, 5, 1.8, 5.4,
31

Устойчив растеж — насърчаване на по-екологична и поконкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на
ресурсите

Чрез мерки 1, 2,3, 4, 5, 1.8, 5.4,
31

Приобщаващ растеж — насърчаване на икономика с високи нива
на заетост, която да създава условия за социално и териториално
сближаване

Чрез мерки 1, 2,3, 4, 5, 1.8, 5.4,
31
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