
2011

№ на 

мярката

Наименовани

е на мярката
Цел на мярката

Индикативна 

дата на отваряне 

на мярката

Допустими 

бенефициенти

Общ размер на 

мярката в евро

Общ размер 

на мярката в 

лева

Дял на 

съфинансир

ането от ЕС 

в %

Максимален 

% на 

публично 

съфинанси

ране

Минимален и максимален 

размер на проекта в лева
Индикатори

Мярка 

1.4. 

„Дребно-

мащабен 

крайбрежен 

риболов” 

• Подобряване управлението и 

контрола върху условията на достъп 

до определени  риболовни зони;

• Поощряване организацията на 

производствената, 

преработвателната и маркетинговата 

верига на рибните продукти;

• Насърчаване на доброволни 

стъпки, насочени към намаляване на 

риболовното усилие и към 

съхраняване на ресурсите;

• Насърчаване използването на 

технологични иновации;

• Подобряване професионалните 

умения и обучение по безопасност.

01.02.2011г.

• Юридически лица или 

еднолични търговци, 

регистрирани по 

Търговския закон или 

Закона за кооперациите 

или юридически лица, 

регистрирани по Закона 

за юридическите лица с 

нестопанска цел;              • 

собственици на 

риболовни кораби;            

• асоциации на 

собственици на 

риболовни кораби 

4 053 825.21 7 928 592.95 75%
от 60% до 

100%

Размерът на БФП се определя 

съгласно методиката, 

установена с Документ за 

определяне на премиите по 

ОПРСР

Рибари/собствениц

и на риболовни 

кораби, които: се 

придържат към 

управлението на 

рибните ресурси и 

контрола за достъп 

до риболовни зони; 

участват в 

организацията на 

маркетинговата 

верига на рибните 

продукти; 

подобряват 

професионалните 

си умения.

Мярка 

1.5. 

„Социално-

икономическ

и 

компенсации 

за 

управлението 

на флота” 

• Улесняване на дейностите, 

изпълнявани от рибарите;

• Поддържане на устойчива работна 

заетост по Черноморското 

крайбрежие.

01.02.2011г.

• Юридически лица или 

еднолични търговци, 

регистрирани по 

Търговския закон или 

Закона за кооперациите;               

• собственици на 

риболовни кораби

1 173 475.72 2 295 119.01 75% до 100%

Размерът на БФП се определя 

съгласно методиката, 

установена с Документ за 

определяне на премиите по 

ОПРСР

Рибари, 

подлежащи на 

ранно 

пенсиониране;прем

инали 

професионални 

обучения; 

компенсирани за 

загуба на доходи.

Приоритетна ос 1: Мерки за приспособяване на българския риболовен флот

ОДОБРИЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

/ЯВОР НЕДЕВ/

ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ПО ПРЕДСТОЯЩИ ПРОЦЕДУРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР "РИБАРСТВО" ЗА 2011 Г.



Мярка 

2.2.

„Акваекологи

чни мерки” 

• Подпомагане преструктурирането 

на производството на аквакултури 

към методи за производство, 

щадящи околната среда;

• Подпомагане на  производители за 

получаването на сертификати за 

съвместимост с екологичните 

стандарти, които ще им помагат да 

пласират по-лесно на пазара на 

Общността произвежданите 

продукти;

• Стартиране производство на 

органични продукти от аквакултура 

в страната;

• Подпомагане прилагането на 

закондотелството, свързано с 

НАТУРА 2000 в рибарските 

области.

01.02.2011г.

• Физически лица, 

регистрирани като 

земеделски 

производители по реда на 

Наредба № 3/1999 г. за 

създаване и поддържане 

на регистър на 

земеделските 

производители; 

• юридически лица или 

еднолични търговци, 

регистрирани по 

Търговския закон или 

Закона за кооперациите. 

2 880 349.49 5 633 473.94 75% до 100%

Размерът на премиите се 

определя съгласно 

методиката, установена с 

Документ за определяне на 

премиите по ОПРСР

Достигане на до 20 

% проекти с 

продукция, щадяща 

околната среда. 

Приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти  от риболов и аквакултура” 



Мярка 

2.5.

„Риболов във 

вътрешни 

водоеми”

• Поддържане и модернизиране 

нивото на риболовния флот в река 

Дунав и прилежащата 

инфраструктура чрез осигуряване 

устойчивата експлоатация на 

ресурсите в река Дунав.

01.02.2011г.

• Еднолични търговци 

/ЕТ/ и юридически лица, 

регистрирани по 

Търговския закон, Закона 

за кооперациите и Закона 

за юридическите лица с 

нестопанска цел;          •  

собственици на  кораби за 

риболов във вътрешни 

водоеми;  

• собственици на 

сертифицирани и 

регистрирани рибарски 

съоръжения  като 

действащи рибарски 

съоръжения с изграден 

пункт за контрол на 

уловите. 

8 160 990.22 15 961 509.49

75%                     

85 % в случай 

на планове за 

възстановяван

е на рибните 

запаси.

от 20% до 

60%

• Максималният размер на 

безвъзмездната

финансова помощ по сектор 

01 за един

риболовен кораб за целия 

програмен период

не трябва да надвишава 

левовата равностойност

на 50 000 евро, минималният 

размер се равнява на левовата 

равностойност на 1 000 евро.                                                                  

• Максималният размер по 

сектори 02 и 03 е  левовата 

равностойност на 200 000 

евро, минималният размер се 

равнява на левовата 

равностойност на 10 000 

евро.                                                                       

• Максималният размер на 

безвъзмездната финансова 

помощ за целия програмен 

период за един кандидат по 

сектори 02 и 03 е левовата 

равностойност на  1 000 000 

евро.                            

Модернизирани 

риболовни кораби, 

осъществяващи 

риболов по Дунав.

Мярка 

3.2. 

„Мерки, 

предназначен

и за опазване 

и развитие на 

водната 

флора и 

фауна”

• Изграждане и инсталиране на 

съоръжения, предназначени за 

опазване на морската фауна и 

флора

01.03.2011г.

• Юридически лица, 

регистрирани по Зако-

на за юридическите лица 

с нестопанска цел;                                              

• признати организации 

на производители

на риба и други водни 

организми в сектор

„Рибарство“;                      

• признати браншови 

организации в об-

ластта на рибарството;             

• общини;                          

• научни и учебни 

организации.                  

1 600 194.16 3 129 707.74 75%  до 100%

• Максимален размер -

левовата равностойност на 1 

000 000  евро.                • 

Минимален размер- левовата 

равностойност на 300 000 

евро.  

Изградени 

изкуствени рифове

Приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес”



Мярка 

3.6. 

„Пренасочва

не на 

риболовни 

кораби към 

дейности 

извън 

риболова” 

• Пренасочване на риболовни 

кораби към дейности извън 

риболова и тяхното приспособяване 

към други дейности, свързани с 

научни изследвания и обучение. 

• Подобряване изследователския и 

образователен капацитет.

01.03.2011г.
• учебни или научни 

организации 
533 398.05 1 043 235.91 75%  до 100%

• Максимален размер -

левовата равностойност на 

300 000  евро.                  • 

Минимален размер- левовата 

равностойност на 10 000 

евро.

Модифицирани и 

пренасочени 

риболовни кораби

Мярка 

4.1.Б. 

„Помощ за 

осъществява

не на 

съвместни 

дейности” 

Насърчаване националното и 

международно сътрудничество 

между рибарските райони
01.03.2011г.

• Официално признати 

от ИАРА Местни 

инициативни рибарски 

групи

1 600 000.00 3 129 328.00 75%  до 100% • Неприложимо

Реализирани 

съвместни проекти 

между 

МИРГ.Изградено 

сътрудничество и 

работа в мрежа 

между МИРГ.

Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области”


