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ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА1   

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ 
НА СНЦ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА – ПОМОРИЕ” 

ЗА 2023 ГОДИНА 
 

 



2 Безвъзмездна финансова помощ. 
3 Отбелязва се “да” или “не”. 
4 По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
5 По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта “de 
minimis” (OB, L 352 от 24.12.2013 г.) 
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№ 
по 
ред 

Наименование 
на процедурата 

Цели на 
предоставяната 

БФП2 по 
процедурата 

Начин на 
провежда

не на 
процедур

ата 
съгласно 
чл.2 от 
ПМС 

№162 от 
2016г. 

Извършв
ане на 

предвари
телен 

подбор на 
концепци

и за 
проектни 
предложе

ния3 

Общ размер 
на БФП по 

процеду 
рата 

(в лв.) 

Допустими 
кандидати Примерни допустими дейности 

Категории 
допустими 

разходи 

Максимал
ен % на 
съфинан 
сиране 

Дата на 
обявява

не на 
процеду

рата 

Краен 
срок за 

подаване 
на 

проектни 
предложе 

ния 

Представлява 
ли 

процедурата/час
т от нея: 

Размер на БФП 
за проект (в лв.) 

Държа
вна 

помощ 
4 

Минима
лна пом 

ощ 5 

Мини 
мален 
лева 

Макси 
мален 
лева 

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 
1 Мярка 3  

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

Основната цел на 
мярката е 
свързана с 
повишаване 
устойчивото 
развитие на 
МИРГ 
„Поморие” от 
гледна точка на 
изменението на 
климата и 
балансирания 
подход към 
околната среда, 
чрез:  
Диверсификация 
на риболовните 
дейности с оглед 
на 
предизвикателств
ата в следствие 
от изменението 
на климата; 
Засилване на 
взаимодействиет
о между 
местната 
рибарска 
общност и 
научните 
институти с 
оглед по-лесната 
адаптация на 
рибарския район 
към 
задълженията 
обвързани с 
изменението на 

Подбор на 
проектни 
предложен
ия 

Не 376 502.00 лв. 
*Размерът на 
БФП по 
процедурата 
ще бъде 
определен 
допълнително, 
след като се 
приспаднат 
договориранит
е средства от 
предходни 
приеми и 
налични 
средства от 
други мерки. 

 

Общините на 
територията на 
МИРГ 
„Поморие“;  
Юридически 
лица с 
нестопанска 
цел (ЮЛНЦ);  
Представители 
на сектор 
„Рибарство“ на 
територията на 
МИРГ 
„Поморие“, 
регистрирани по 
реда на Закона 
за рибарството и 
аквакултурите, 
които 
притежават 
валидно 
Разрешително за 
стопански 
риболов и 
Удостоверение 
за придобиване 
на право за 
усвояване на 
ресурс от риба и 
други водни 
организми”; 
Еднолични 
търговци или 
юридически 
лица, 
регистрирани по 
Търговския 
закон или 

Насърчаване на по-устойчиви 
практики, които оптимизират 
използването на рибните ресурси и 
предлагат нови източници на 
приходи за рибарските райони; 
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.; 
Сътрудничество между рибарските 
общности и научните организации 
и насърчаването на опазването на 
околната среда в района;  
Услуги по почистване и борба със 
замърсяването; 
Защита на околната среда в 
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;  
Предпазване на делфините от 
нежелан улов и съприкосновение с 
рибарските принадлежности; 
Закупуване на оборудване за 
проследяване състоянието на Черно 
море в обхвата на МИРГ „Поморие” 
и извършване на спасителни 
операции; 
Изпълнение на мерки от НПРД, по-

Инвестиционн
и разходи, 
разходи за 
услуги  

50% за 
проекти 
за 
юридичес
ки лица 
или 
едноличн
и 
търговци 
(ЕТ), 
регистрир
ани по 
Търговск
ия закон 
или 
Закона за 
кооперац
иите или 
Представ
ители на 
сектор 
„Рибарств
о“ / 100% 
от общия 
размер на 
одобрени
те и 
реално 
извършен
и 
инвестиц
ионни 
разходи 
за 

1-во 
тримесеч
ие 

60 дни от 
датата на 
обявяване 
на 
процедурат
а 

не не 25 000 150 000 
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климата; 
Опазване на 
околната среда в 
рибарския район 
и борба със 
замърсяванията; 
Насърчаване 
използването на 
възобновяеми 
енергийни 
източници. 

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). 

специално мерки от Плановете за 
управление на защитените зони и 
насочени към запазване и 
възстановяване на 
биоразнообразието; 
Насърчаване на използването на 
възобновяеми енергийни източници 
за собствени нужди, с цел 
ефективно използване на ресурсите; 
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. 

проекти 
на 
публични 
организац
ии и 
юридичес
ки лица с 
нестопанс
ка цел. 

 
*Общия размер на БФП по процедурата ще се уточни след приключване на предходния прием по съответната мярка. Наличие на остатъчен финансов ресурс. 
Забележка: 

1) При неусвояване на средства по мерки, заложени в ИГРП за 2021г., СНЦ „МИРГ-Поморие“ ще прехвърли съответните мерки и средства в приемите за набиране на проектни предложения 
през 2021 г. 

2) Кандидатите физически лица, трябва да бъдат с постоянен адрес на територията на община Поморие, кандидатите юридически лица със седалище на територията на община Поморие. 
 
Този документ е създаден в рамките на Договор № МДР-ИП-01-84/18.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект №BG14MFOP001-4.002-0008 
„Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Поморие“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020. 


