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№

НаименоЦели на
вание на
предоставяпроцедурата ната БФП по
процедурата

Вид процедура за Извършване Общ размер на
на
предоставяне на
БФП по
БФП1 по чл. 3 от предварителенпроцедурата /лв./
ПМС № 107/2014
подбор на
г.
концепции за
проектни
предложения2

Допустими
кандидати

Примерни
допустими
дейности

Дата на
Категори Максимален
Краен срок за
Представлява ли
Размер на БФП за проект
% на съ- обявяване на подаване на процедурата/част от нея5:
/лв./6
и
допустим финансиран процедурата3
проектни
минимална минимален максимален
и разходи
е
предложения4 държавна
помощ7
помощ8

Приоритетна ос 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на
ресурсите“

1

Безвъзмездна финансова помощ.
Отбелязва се „да“ или „не“.
3
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и датата на публикуване на обявата за предварителен подбор.
4
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите.
5
Отбелязва се „да“ или „не“.
6
Ако е приложимо.
7
По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
8
По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis
(ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).
2

1

1

Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на
рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и
условията на труд

Процедура на подбор на проекти

Не

500 000 лв.

Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор
Рибарство;

Инвестиции на борда на корабите, риболовен туризъм, ресторанти, екологични услуги,
рибарството и образователни дейности в областта на рибарството

Инвестиционни разходи, разходи за услуги
50% -80%
2-ро тримесечие

Не по – кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Не

Не

3 000 лв.

146 000 лв.

свързани с

Европейски съюз

Мярка 1.1. Диверсификация и нови форми на доход

2

2

Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на
рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и
условията на труд

Процедура на подбор на проекти

Не

70 000 лв.

Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор
Рибарство, рибари или на собственици на риболовни кораби;

Подобряване на хигиената, здравето, безопасността и условията на труд на борда или индивидуално
оборудване, при условие че посочените инвестиции надхвърлят изискванията съгласно правото на Съюза
или националното право.

Инвестиционни разходи
50% - 80%
2-ро тримесечие

Не по – кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Не

Не

10 000 лв.

Европейски съюз

Мярка 1.2. Здраве и безопасност

3

3

Намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда

Процедура на подбор на проекти

Не

600 000 лв.

Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са собственици на
риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителна агенция по
рибарство и аквакултури (ИАРА), който е част от Регистъра на риболовните кораби на Общността.

По тази мярката ще бъде подкрепено окончателното преустановяване на риболовните дейности чрез
бракуване или чрез модифициране на риболовните кораби.

Компенсаторни плащания
100%
1-во тримесечие

Не по – кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Не

Не

3 000 лв.

150 000 лв.

Европейски съюз

Мярка 1.3. Окончателно преустановяване на риболовните дейности

4

4

Намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда, включително избягване и
намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов;

Процедура на подбор на проекти

Не

75 000 лв.

Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор
Рибарство;
Признати рибарски организации.

За подобряване на избирателността на риболовните уреди от гледна точка на размер или видове;
Инвестиции на борда на кораба или в оборудване, което осигурява прекратяването на изхвърлянето
чрез избягване и намаляване на нежелания улов на запаси с търговско значение;
Оборудване за ограничаване и, когато е възможно, премахване на физическото и биологичното
въздействие на риболова върху съответната екосистема или морското дъно;

Инвестиционни разходи
50 - 80%
2-ро тримесечие

Не по – кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Не

Не

1 000 лв.

25 000 лв.

Европейски съюз

Мярка 1.4. Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и за адаптиране на
риболова към защита на видовете

5

5

Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими
в рамките на устойчивите риболовни дейности

Процедура на подбор на проекти

Не

600 000 лв.

Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор
Рибарство;
Публично-правни органи;
Научни или технически органи;
Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
Организации на производителите
Разработването или въвеждането на нови технически или организационни знания, водещи до намаляване на
въздействието от риболовните дейности върху околната среда, включително по-добри риболовни техники и
по-висока избирателност на риболовните уреди, или постигането на по-устойчиво използване на морските
биологични ресурси и съвместно съществуване със защитените хищници.

Инвестиционни разходи, разходи за услуги
100%
3-то тримесечие

Не по – кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Не

Не

2 000 лв.

600 000 лв.

Европейски съюз

Мярка 1.5. Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси

6

6

Намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда, включително
избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов;
Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните
екосистеми.

Процедура на подбор на проекти

Не

1 000 000 лв.

Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи
дейност в сектор Рибарство;
признати рибарски организации или организации на производителите;
научни или технически органи;
публично-правни органи;юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
Събиране на отпадъци в морето от рибарите, като отстраняване на изгубени риболовни
уреди и морски отпадъци;
Управление, възстановяване и наблюдение на морските защитени територии с оглед на
прилагането на мерките за пространствена защита;
Участие в други дейности, насочени към поддържане и подобряване на биологичното
Разнообразие и екосистемните услуги, като възстановяване на специфични морски и
крайбрежни местообитания
Изграждане, монтаж или осъвременяване на стационарни или преносими съоръжения,
целящи опазването и развитието на морската флора и фауна, включително тяхната
подготовка и оценка с научен характер
Инвестиционни разходи, оперативни разходи, разходи за услуги
100%
3-то тримесечие

Не по – кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Не

Не

5 000 лв.

850 000 лв.

Европейски съюз

Мярка 1.6. Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и
екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности

7

7

Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на
рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и
условията на труд

Процедура на подбор на проекти

Не

1 500 000 лв.

Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са собственици на
риболовни кораби, регистрирани в Регистъра на риболовните кораби на Изпълнителна агенция по
рибарство и аквакултури (ИАРА), който е част от Регистъра на риболовните кораби на Общността.

Инвестиции, които добавят стойност към продуктите на риболова, по-специално като позволяват на
рибарите да извършват преработване, предлагане на пазара и пряка продажба на собствения си улов;
иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до подобряване на качеството на
продуктите на риболова.

Инвестиционни разходи, разходи за услуги
50% - 80%
2-ро тримесечие

Не по – кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Не

Не

10 000 лв.

800 000 лв.

Европейски съюз

Мярка 1.7. Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов

8

8

Намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда, включително избягване и
намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов
подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на
рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и
условията на труд;
Процедура на подбор на проекти

Не

9 000 000 лв.

Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор
Рибарство; признати рибарски организации.
Публично-правни органи;
Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ.
Организации на производителите
Инвестиции за подобряване на инфраструктурата в рибарските пристанища;
Инвестиции за подобряване на кейови места за разтоварване;
Изграждане или модернизацията на лодкостоянки

Инвестиционни разходи, разходи за услуги
100%
3-то тримесечие

Не по – кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Не

Не

10 000 лв.

8 500 000 лв.

Европейски съюз

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

9

Европейски съюз

№

НаименоЦели на
Вид
вание на предоставя- процедура за
процедурата ната БФП предоставян
е на БФП9 по
по
процедурат чл. 3 от ПМС
№ 107/2014 г.
а

Извършване Общ размер
на БФП по
на
предварителе процедурат
а /лв./
н подбор на
концепции за
проектни
предложения10

Допустими
кандидати

Примерни допустими
дейности

Категории
допустими разходи

Максимален
% на съфинансиране

Дата на
Краен срок за Представлява ли Размер на БФП за про
обявяване на подаване на процедурата/част от
/лв./14
процедурата проектни
нея13:
11
предложения държавн минималн минимале максимал
12
а помощ15 а помощ16
н

Приоритетна ос 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на
ресурсите“

9

Безвъзмездна финансова помощ.
Отбелязва се „да“ или „не“.
11
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и датата на публикуване на обявата за предварителен подбор.
12
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите.
13
Отбелязва се „да“ или „не“.
14
Ако е приложимо.
15
По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
16
По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis
(ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).
10

10

1

Предоставяне на подпомагане за засилването на технологичното развитие, иновациите и трансфера на
знания

Процедура на подбор на проекти
Не

600 000 лв.

Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор
Аквакултури;
Научни или технически органи;
Организации на производителите
Технически иновации в аквакултурата, насочени към понижаване на въздействието върху околната среда;
Иновации за насърчаване на устойчиво използване на ресурсите, за улесняване въвеждането на нови,
устойчиви производствени методи, в т.ч. на адаптирани към местните условия технологии за
размножаване и отглеждане на нови, перспективни видове и разработване на технологии за
производство на продукти с повишена биологична стойност;
Проучване на техническата и икономическата осъществимост на иновативните продукти и процеси.

Инвестиционни разходи, разходи за услуги

100%

3-то тримесечие

Не по – кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Не

Не

3 000 лв.

11
350 000 лв.

Европейски съюз

Мярка 2.1. Иновации

2

Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на
аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд, по-специално на
МСП
Процедура на подбор на проекти
Не

7 500 000 лв.

Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор
Аквакултури

Инвестиции за диверсификация на дейностите и отглежданите видове,
Осъвременяване на стопанствата, включително закупуване на оборудване за предпазване на
стопанствата от диви хищници;
Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност;
Възстановяване на съществуващите изкуствени водоеми или лагуни, използвани за аквакултури, чрез
Премахване на утайките или инвестиции, насочени към предотвратяване на отлагането на утайки;
Инвестиции за повишаване положителното въздействие върху околната среда и подобряване на
Ефективното използване на ресурсите, в т.ч. преминаване към възобновяеми източници на енергия;
Изграждане на затворени рециркулационни системи;
Инвестиционни разходи, разходи за услуги

50%

1-во тримесечие

Не по – кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Не

Не

10 000 лв.

12
1 000 000 лв.

Европейски съюз

Мярка 2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултура

3

Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на
аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд, по-специално на
МСП
Процедура на подбор на проекти
Не

2 500 000 лв.

Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор
Аквакултури
Важи само за микро- или малки предприятия

Мярката ще помага създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители
на аквакултури.

Инвестиционни разходи, разходи за услуги

100%

1-во тримесечие

Не по – кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Не

Не

7 500 лв.

13
600 000 лв.

Европейски съюз

Мярка 2.3. Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури

4

Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с
аквакултури, и насърчаване на аквакултури с ефективно използване на ресурсите;

Процедура на подбор на проекти
Не

220 000 лв

Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор
Аквакултури;

Мярката ще подпомага преминаването от традиционните производствени методи в областта на
аквакултурите към биологични аквакултури.

Компенсаторни плащания

100%

2-ро тримесечие

Не по – кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Не

Не

3 000 лв.

14
110 000 лв.

Европейски съюз

Мярка 2.4. Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и към биологични
аквакултури

5

Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с
аквакултури, и насърчаване на аквакултури с ефективно използване на ресурсите;

Процедура на подбор на проекти
Не

1 500 000 лв.

Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор
Аквакултури;
Публично-правни органи;
Юридически лица, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;
Организация на производители за дейностите
Аквакултурни методи, съвместими със специфичните нужди на околната среда и обект на специфични
изисквания за управление, произтичащи от определените по Натура 2000 зони;
Разходи, пряко свързани с участие в ex–situ опазване и възпроизводство на водни животни, в рамките на
Програми за опазване и възстановяване на биоразнообразието, разработени от публични органи, или под
техен контрол;
Аквакултурни дейности, включващи опазването и подобряването на околната среда, биоразнообразието и
Управлението на ландшафта и традиционните характеристики на зоните за аквакултура.
Компенсаторни плащания

100%

3-то тримесечие

Не по – кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Не

Не

15 000 лв.

15
1 050 000 лв.

Европейски съюз

Мярка 2.5. Аквакултури, осигуряващи екологични услуги

Европейски съюз

№

НаименоЦели на
Вид процедура за
вание на
предоставя- предоставяне на
процедурата ната БФП по БФП17 по чл. 3 от
процедурата ПМС № 107/2014
г.

Извършване на Общ размер на Допустими Примерни Категории Максимален
Дата на
предварителен
БФП по
кандидати допустими допустими
% на съобявяване на
подбор на
процедурата
дейности
разходи финансиране процедурата19
концепции за
/лв./
проектни
предложения18

Размер на БФП за
Краен срок за
Представлява ли
процедурата/част от
проект /лв./22
подаване на
21
проектни
нея :
предложения20 държавна минимална минимален максимален
23
помощ
помощ24

Приоритетна ос 3 „Насърчаване на изпълнението на ОПОР“

17

Безвъзмездна финансова помощ.
Отбелязва се „да“ или „не“.
19
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и датата на публикуване на обявата за предварителен подбор.
20
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите.
21
Отбелязва се „да“ или „не“.
22
Ако е приложимо.
23
По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
24
По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis
(ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).
18

16

1

Предоставяне на подпомагане за мониторинга, контрола и изпълнението чрез повишаване на
институционалния капацитет и на ефективността на публичната администрация, без да се увеличава
административната тежест.

Процедура на подбор на проекти

Не

2 500 000 лв.

Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури

Закупуване и/или разработване на технологии, включително хардуер и софтуер, и системи са откриване и
видеонаблюдение на корабите. Позволяващи събиране, управление, проверка, анализ и управление на
риска.Включително системи за записване и отчитане (ERS), системи за наблюдение (VMS), системи за
автоматична идентификация (AIS).
Разработване, закупуване и инсталиране на компоненти, включително хардуер и софтуер, необходими за
Инвестиционни разходи, разходи за услуги

50 % - 90%

1-во тримесечие

Не по – кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Не

Не

3 000 лв.

800 000 лв.

Европейски съюз

Мярка 3.1. Контрол и изпълнение

17

2

Подобряване и предоставяне на научни знания, както и подобряване на събирането и управлението на
данни

Процедура на подбор на проекти

Не

2 000 000 лв.

Изпълнителната агенция за рибарство и аквакултури

Изследване на запасите от квотираните видове;
Мониторинг на промишлените улови на пристанищата при разтоварване;
Мониторинг на уловите в зоните за риболов в морето;
Доизграждане на информационно-статистическата система на ИАРА.
Оперативни разходи, разходи за услуги

100%

1-во тримесечие

Не по – кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Не

Не

1 000 лв.

700 000 лв.

Европейски съюз

Мярка 3.2. Събиране на данни

18

Европейски съюз

№

Извършване на
НаименоЦели на
Вид процедура за
Общ размер Допустими Примерни Категории Максимален
Дата на
Краен срок за
Представлява ли
Размер на БФП за проект
вание на
предоставя- предоставяне на предварителен подбор на БФП по кандидати допустими допустими
% на съобявяване на подаване на процедурата/част от нея29:
/лв./30
25
27
процедурата ната БФП по БФП по чл. 3 от
на концепции за
процедурата
дейности
разходи финансиране процедурата
проектни
минимална минимален максимален
проектни
предложения28 държавна
процедурата ПМС № 107/2014
/лв./
31
помощ32
помощ
26
г.
предложения

Приоритетна ос 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване“

25

Безвъзмездна финансова помощ.
Отбелязва се „да“ или „не“.
27
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и датата на публикуване на обявата за предварителен подбор.
28
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите.
29
Отбелязва се „да“ или „не“.
30
Ако е приложимо.
31
По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
32
По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis
(ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).
26

19

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.
Процедура на подбор на проекти

Да

200 000 лв.

Местни инициативни рибарски групи (МИРГ)
Публично-частно партньорство

Подготвително подпомагане;

Разходи за услуги

100%
1-во тримесечие

Не по – кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Не

Не

2 000 лв.

20

35 000 лв.

Европейски съюз

Мярка 4.1. Подпомагане за стратегиите за водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Европейски съюз

№

Извършване на
Общ размер Допустими Примерни Категории Максимален
НаименоЦели на
Вид процедура за
Дата на
Краен срок за
Представлява ли
Размер на БФП за проект
% на съ/лв./38
вание на
предоставя- предоставяне на предварителен подбор на БФП по кандидати допустими допустими
обявяване на подаване на процедурата/част от нея37:
процедурата ната БФП по БФП33 по чл. 3 от
на концепции за
процедурата
дейности
разходи финансиране процедурата35 проектни
минимална минимален максимален
процедурата ПМС № 107/2014
проектни
/лв./
предложения36 държавна
39
помощ
помощ40
34
г.
предложения

Приоритетна ос 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването“

33

Безвъзмездна финансова помощ.
Отбелязва се „да“ или „не“.
35
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и датата на публикуване на обявата за предварителен подбор.
36
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите.
37
Отбелязва се „да“ или „не“.
38
Ако е приложимо.
39
По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
40
По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis
(ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).
34

21

3

Подобряване на пазарната организация за продуктите от риболов и аквакултури

Процедура на подбор на проекти

Не

450 000 лв.

Асоциации от организации на производители
Организации на производителите

Създаване на организации на производители, на асоциации от организации на производители или на
междубраншови организации;
Търсене на нови пазари и подобряване на условията за пускане на пазара на продукти от риболов и
аквакултури;

Оперативни разходи, разходи за услуги

50%- 100 %

2-ро тримесечие

Не по – кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Не

Не

1 500 лв.

22

70 000 лв.

Европейски съюз

Мярка 5.3. Предлагане на пазара

4

Насърчаване на инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара

Процедура на подбор на проекти

Не

4 500 000 лв.

Лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите

Дпринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на въздействието върху околната
среда, включително третирането на отпадъци;
Подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд;
Подпомагат преработването на улов на риба от видове с търговско значение, който не може да бъде
Предназначен за консумация от човека;
Са свързани с преработването на странични продукти, които се получават в резултат на основни дейности
от преработването;
Инвестиционни разходи, разходи за услуги

50%

1-во тримесечие

Не по – кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Не

Не

23

1 700 000 лв.

Европейски съюз

Мярка 5.4. Преработване на продуктите от риболов и аквакултури

Европейски съюз

№

НаименоЦели на
Вид
Извършване на Общ размер на Допустими кандидати Примерни
вание на
предоставя- процедур предварителен
БФП по
допустими
процедурата ната БФП по
а за
подбор на процедурата /лв./
дейности
процедурата предостав концепции за
яне на
проектни
БФП41 по предложения42
чл. 3 от
ПМС №
107/2014
г.

Категории Максимален
Дата на
Краен срок за
Представлява ли
Размер на БФП за проект
допустими
% на съ- обявяване на подаване на процедурата/част от нея45:
/лв./46
43
разходи
проектни
финансиран процедурата
минимална минимален максимален
е
предложения44 държавна
помощ48
помощ47

Приоритетна ос 6 „Насърчаване на изпълнението на ИМП“

41

Безвъзмездна финансова помощ.
Отбелязва се „да“ или „не“.
43
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и датата на публикуване на обявата за предварителен подбор.
44
В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите.
45
Отбелязва се „да“ или „не“.
46
Ако е приложимо.
47
По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
48
По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis
(ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.).
42

24

1

Разработване и изпълнение на Интегрираната морска политика

Процедура на подбор на проекти

Не

1 500 000 лв.

Националните компетентни органи за контрол, инспекции и изпълнение в областта на
рибарството

Операции, които допринасят за постигане на целите на интегрираното морско наблюдение, и поспециално на тези на CISE.
Опазват морската среда, по-специално на биологичното разнообразие и на морските защитени
територии, като обектите по „Натура 2000“, в съответствие със задълженията, установени в
директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО

Инвестиционни разходи, разходи за услуги, оперативни разходи
100%

2-ро тримесечие

Не по – кратък от 60 дни от датата на обявяване на процедурата

Не

Не

1 000 лв.

25

1 500 000 лв.

Европейски съюз

Мярка 6.1. Насърчаване на изпълнението на ИМП

