
 

ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ 

Приоритет 1: Разнообразяване и повишаване на предприемаческата активност в 
рибарската област 

 

 Наименование на мярката 
1.1 Повишаване на конкурентоспособността на рибарската 
област 

Специфични цели  Основна цел на мярката е да  подобри условията за бизнес 
активност, да насърчи предприемачеството и стимулира 
привличането на външни за територията инвестиции.  
 
Специфичните цели на мярката са насочени към повишаване на 
конкурентоспособността на територията чрез дейности, които ще 
гарантират, че в края на 2015 год. ще бъдат открити нови 
устойчиви работни места в и извън сектор „Рибарство“, вкл. и 
чрез регистриране на нови фирми; местните предприемачи ще 
придобият умения за управление на собствен бизнес; ще се 
повиши качеството на трудовия пазар в резултат от 
организираните курсове за професионална преквалификация; ще 
бъдат привлечени външни за територията инвестиции; ще бъдат 
разработени и успешно позиционирани на местния и регионален 
пазар нови услуги и продукти, вкл. и чрез подкрепа за 
иновативни практики и подходи; ще има изградена 
инфраструктура в подкрепа на местния бизнес. 

Обосновка Фирмите, които определят икономическия профил на 
територията на рибарската област са основно микро и малки. 
Няма работещо голямо предприятие, което да създава работни 
места и формира клъстерни производства и/или вериги на 
доставчици. Водещите сектори са селско стопанство (във 
вътрешността на територията) и туризъм и свързаните с него 
услуги в крайбрежните райони. РО област е привлекателна за 
мащабни чуждестранни инвеститори, но в сектори, които нямат 
пряк принос към местния БВП и не създават условия за заетост 
на местните хора – вятърни паркове, голф игрища със затворен 
собствен цикъл на функциониране – външен персонал, вкл. и 
чуждестранен, специални изисквания към доставките, престой на 
туристите единствено и само на територията на комплексите. 
Причина за това са и твърде традиционните и  с не особено 
високо качество туристически и свързаните с тях услуги и 
продукти, които се предлагат като алтернатива. В резултат на 
това секторът се оказва твърде крехък в условията на криза, 
податлив на външни влияния, заетите в него отпадат от трудовия 
пазар, а поради липса на управленски умения и квалифициран 
персонал фирмите често фалират или едва успяват да издържат 
на конкурентния натиск, без възможности за каквито и да е 
развойни инвестиции в материални или човешки ресурси.   

Заетите в сектор Рибарство извършват дейността си предимно 
като физически лица, нямат финансови средства, а и познания да 



управляват структурирани правни субекти – дори и ЕТ. 

Природното и културно-историческо наследство на РО е 
изключително богато и разнообразно, но предстоят много 
целенасочени усилия, за да се превърне в икономически 
инструмент на региона.  

Добре развитата инфраструктура е задължително условие за 
функциониране на проспериращ бизнес и привличане на 
инвестиции, ето защо дейности в тази посока, допълващи 
мащабните проекти, финансирани чрез други инструменти, са 
важен елемент от всяка политика насочена към повишаване 
конкурентоспособността на дадена територия.  

Изводите от анализа, както и дискутираните по време на срещите 
със заинтересованите страни проблеми, определят важното 
място на настоящата мярка в контекста на стратегията.  

Дейностите в нейния обхват ще допринесат за постигане на 
основните и цели, защото са пряко насочени към създаването на 
благоприятни условия за развитие на бизнес, вкл. и чрез 
повишаване качеството на човешкия капитал.      

Обхват на дейностите Дейности в обхвата на мярката: 
 

1. Обучения за повишаване на професионалната 
квалификация и/или преквалификация; 

2. Обучения в придобиване на умения за управление на 
малък бизнес; 

3. Инвестиционна подкрепа за стартиране на микро и малки 
предприятия – доставка на специализирано оборудване, 
СМР; 

4. Инвестиционна подкрепа за съществуващи МСП – 
доставка на специализирано оборудване, СМР; 

5. Инвестиционна подкрепа за фирми опериращи в сектор 
Рибарство, която не води до повишаване на риболовното 
усилие; 

6. Консултантска подкрепа за фирми в и извън сектор 
Рибарство, вкл. и стартиращи, за сертифициране и/или 
въвеждане на добри производствени практики; 

7. Дейности за повишаване безопасността на труда в 
предприятията в и извън сектор Рибарство; 

8. Създаване на структури за логистична подкрепа на 
заетите в сектор „Рибарство“; 

9. Инициативи за популяризиране на рибарската област 
като привлекателно място за инвестиции, вкл. анализи, 



проучвания, изработване на инвестиционни профили, 
събития – изложби, панаири, изложения, борси; 

10. Предпроектни проучвания, идейни, работни, технически 
проекти за изграждане на инфраструктура; 

11. Подкрепа за разнообразяване и повишаване качеството на 
предлаганите туристически услуги – квалификационни 
курсове за заетите в сектора, проучвания, разработване 
на интегрирани туристически маршрути, изработване на 
рекламни материали, интернет страници, вкл. и за 
предлагане на услуги по интернет; 

12. Разработване на маркетингови и бизнес планове, 
стратегии за внедряване на иновации, планове за 
въвеждане на ИКТ; 

13. Подкрепа за въвеждане на електронна търговия. 

Допълняемост и 
демаркация 

Дейностите в обхвата на мярката са дефинирани така, че да 
допълват ефекта от изпълнението на мерки 2 и 3 от настоящата 
стратегия. Вероятно е част от проектите (в случай че 
кандидатстват за финансиране) да допринесат за постигане на 
целите на ос 3 на ОПРСР – Мерки от общ интерес.  

Типологията на инициативите ги прави кохерентни с ОП 
Насърчаване на конкурентоспособността на българската 
икономика (ОПК) 2007 - 2013 и мерки 311 и 313 от ПРСР 2007 – 
2013, както и с предвидените интервенции в стратегиите за 
местно развитие на МИГ „Шабла-Генерал Тошево“ и МИГ 
Каварна.  

За да не се допусне двойно финансиране, кандидатите ще 
декларират, че не са получавали безвъзмездна финансова помощ 
за същите дейности от друг инструмент на ЕС, а в случай, че 
междувременно получат такава, незабавно да уведомят МИРГ. 
При административната проверка служителите на МИРГ ще 
извършват служебна проверка на декларираните в тази посока 
обстоятелства.  

Целеви бенефициенти Кой може да кандидатства: 
 

 Юридически лица, регистрирани по Търговския закон 
или Закона за кооперациите; 

 Обучителни и образователни институции; 
 Юридически лица, регистрирани по Закона за 

юридическите лица с нестопанска цел; 
 Общини. 

 
Проектите в обхвата на мярката ще повлияят следните 
типове бенефициенти: 
 

 Заети в сектор Рибарство – за получаване на 
квалификация и преквалификация; стартиране на нов 



бизнес – в и/извън сектора; повишаване качеството и 
безопасността на условията на труд; логистична 
подкрепа; консултантска подкрепа за въвеждане на 
стандарти и добри производствени практики и пр.; 

 Заети в други икономически сектори, вкл. и в тези, 
свързани със сектор Рибарство; 

 Младите предприемчиви хора на територията на РО, вкл. 
и тези, които работят в сектор Рибарство; 

 Безработни, които ще могат да получат подкрепа за 
стартиране на собствен бизнес, квалификация и 
преквалификация; 

 НПО, вкл. и сдружения на рибарите/производителите на 
аквакултура – при разработване и изпълнение на проекти 
от общ интерес, както и при изпълнение на проекти за 
повишаване на институционалния капацитет; 

 Общинските администрации като инициатори и 
домакини на представителни събития за общо 
промотиране на територията. 

Екологична устойчивост Проектите, насочени към повишаване на конкурентните 
предимства на заетите в сектор Рибарство, ще имат директен 
позитивен ефект върху околната среда, защото ще повишат 
качеството и безопасността на условията на труд, вкл. и чрез 
оборудване на рибарските съдове, което да позволи 
преработка/съхранение на генерираните по време на риболов 
отпадъци, за да не бъдат изхвърляни в морето в непреработен 
вид.  

Другите дейности по-скоро нямат пряко влияние върху околната 
среда. Въпреки това, за всеки проект, който предвижда 
инвестиционна подкрепа, свързана с въздействие върху 
територията, ще се изисква становище за това дали подлежи 
и/или не подлежи на ОВОС. Задължително ще се изисква 
становище на съответната компетентна институция ако проектът 
ще се осъществява на територия под защита. В случай, че се 
предложи решение, свързано с използване на ВЕИ, проектът ще 
бъде премиран с допълнителни точки.  

Иновации Всички проекти в обхвата на мярката имат потенциал да 
предлагат иновативни решения, вкл. и по отношение на 
традиционни дейности.  

В Насоките за кандидатстване, които ще бъдат разработени от 
екипа на МИРГ (съгласувани с ИАРА и съответните 
компетентни инстанции), ще се илюстрират с примери формите, 
по които иновацията би могла да се интерпретира в контекста на 
конкретния проект.  

Настоящата мярка ще бъде отворена и за финансиране на 
класически иновативни проекти, вкл. и такива за стартиращи 
предприятия, както и за внедряване на иновации в практиката.  



На етап техническа оценка с по-високи точки ще се премират 
проекти, инкорпориращи в себе си иновативни 
подходи/решения.    

Финансови ресурси и 
допълнителни приходи 

Предвид разнообразието от инициативи, които ще могат да бъдат 
финансирани чрез тази мярка, индикативните финансови ресурси 
са в размер на 13 % от общата стойност на подкрепата по ЕФР – 
Е 468 000 (четиристотин шестдесет и осем хиляди). 

Времеви график: мярката ще бъде отворена веднага, след като 
необходимите документи са разработени и утвърдени от 
компетентните за това инстанции. Първоначално ще стартира без 
определен срок за подаване на проектни предложения, но в 
случай че няма активност от страна на потенциалните 
бенефициенти, ще се премине към вариант с покани с определен 
срок за кандидатстване, активна информационна кампания, 
индивидуални срещи с допустимите кандидати, консултантска 
подкрепа.  

Продължителност на индивидуален проект – 12 м.  

Период за набиране на проекти: 2011 – 2014 год. 

Период за усвояване на средствата: 2011 – 2015 год.  

Резултати и последствия Дългосрочно въздействие: запазени съществуващите и 
създадени нови работни места в и извън сектор Рибарство, 
повишени конкурентните предимства на територията в резултат 
от подобряване на условията за инвестиции и развой 
 
Непосредствени резултати: обучени поне 50 човека в 
придобиване на умения за управление на собствен малък бизнес; 
поне 80 човека с професионална квалификация, различна от 
настоящата им;  регистрирани поне 10 нови малки фирми; 
учредени поне три фирми с привлечени инвестиции; разработени 
поне 6 нови продукта/услуги; създадена поне 1 организация за 
логистична подкрепа на фирмите; проведени поне 3 събития за 
промотиране на РО. 
 
Индикатори за изпълнение:  
Брой нови работни места 
Брой запазени работни места 
Брой новосъздадени фирми  

- В сектор Рибарство 
- Извън сектор Рибарство 

Брой събития за промотиране на района 
Сума на привлечени външни за територията инвестиции 
Брой фирми с участие на външни за територията инвеститори 
Брой проекти, инициирани от млади хора (до 35 г.) 
Брой разработени прединвестиционни проучвания 
Брой разработени технически проекти за обновяване/изграждане 
на нова инфраструктура 
%намаляване възрастта на технологичното оборудване  

- В сектор Рибарство 
- Извън сектор рибарство 

  



 

  

 Наименование на мярката 
1.2.  Разнообразяване на дейности, чрез насърчаване на 
многостранна заетост на рибарите, посредством създаването 
на допълнителни работни места извън сектор „Рибарство”; 

Специфични цели  Основната цел на мярката е да подпомогне заетите  в сектор 
Рибарство да намерят възможности за алтернативна заетост, 
която да компенсира намалените в резултат на 
преструктурирането на сектор Рибарство приходи.  

Специфичните цели на мярката са да се стимулира 
стартирането на нов бизнес извън сектор Рибарство, да се 
преквалифицират заети в сектор рибарство и да придобият нови 
умения, да се създаде  устойчива логистична/бизнес 
инфраструктура за подкрепа на новосъздадени от заети в сектор 
Рибарство фирми, опериращи извън сектора.  

Обосновка Рибните ресурси драстично намаляват през последните години 
както в Черно море, така и във водните басейни в ЕС, а и в света. 
Причините за това са многоаспектни, а  коментарът е извън 
обхвата и задачите на настоящата стратегия. Факт е, че ЕС 
предприема структурирани мерки, с които от една страна да 
намали риболовното усилие и в дългосрочна перспектива 
възстанови баланса на водната флора и фауна, а от друга – да 
подпомогне заетите в сектор Рибарство да потърсят и намерят 
алтернативи за допълнителна заетост, чрез които да компенсират 
загубите, претърпени в резултат от настъпилите/предстоящите 
промени. Макар че на пръв поглед приоритетите, целите и 
търсените резултати на ос 4 ОПРСР 2007 – 2013 да не се вписват 
изцяло в очакванията на заетите в сектора, всъщност 
предлаганите възможности и обхват на дейности са най-лесно 
достъпният за местните рибарски общности инструмент, който 
би им позволил да потърсят и намерят алтернативи. 

 Представените статистически данни за ангажираните в сектор 
„Рибарство” на територията на РО доказват, че има необходимия 
брой субекти, които ще бъдат заинтересовани от местната 
стратегия за развитие. Проявеният интерес от физически лица, 
регистрирани като рибари, да станат учредители на МИРГ още 
на първия етап на подаване на Декларацията за заявяване на 
интерес, както и участието им в срещите и дискусиите на етапа 
на изграждане на капацитет, също е неоспоримо доказателство за 
наличие на хора с желание за активно включване. От друга 
страна, обаче, поради това, че обикновено им липсват умения за 
осъществяване на дейности извън сектора, рибарите са по-скоро 
несигурни и респективно без желание да търсят и други 
възможности за диверсифициране на приходите си и 
алтернативна заетост. 

Всички така формулирани съображения определят особено 
важното място на тази мярка в контекста на стратегията, но 
постигането на нейните цели ще стане възможно след 
провеждане на активна информационна и образователна 



кампания, вкл. индивидуални срещи и консултации с 
представители на сектора и предоставяне на подкрепа както за 
разработване, така и при изпълнение на финансираните проекти. 

Обхват на дейностите Следните типове индикативни дейности са предвидени в обхвата 
на мярката: 

1. Консултантска и инвестиционна подкрепа за стартиране 
на нов бизнес извън сектор Рибарство от работещи в 
сектора; 

2. Обучения за придобиване на квалификация, свързана с 
изпълнение на новите дейности; 

3. Подкрепа за създаване на логистични центрове  за 
предоставяне на бизнес, юридически, консултантски 
услуги, вкл. и техническа подкрепа (компютърно 
оборудване, интернет) за новосъздадени от заети в сектор 
Рибарство фирми, които оперират извън сектора. 

4. Разработване на маркетингови и бизнес планове, 
стратегии за внедряване на иновации, планове за 
въвеждане на ИКТ, организиране на промоционални 
събития; 

5. Подкрепа за въвеждане на електронна търговия.  

Допълняемост и 
демаркация 

Мярката е проектирана по начин, който допълва ефекта от 
изпълнението на дейностите по мерки 1 и 2 на стратегията. 
Индикативните допустими дейности създават предпоставки за 
кандидатстване с проекти, които допринасят за постигане на 
целите на ос 1 „Мерки за приспособяване на българския 
риболовен флот (подпомагане на рибарите, засегнати от 
развитието на сектора за увеличаване на 
конкурентоспособността им при временно или постоянно 
прекратяване на риболовните дейности) и мярка 3 – Мерки от 
общ интерес на ОПРСР 2007 – 2013.  

Дейностите могат да попаднат в обхвата на мерки 311 и 312 от 
ПРСР 2007 – 2013, както и в предвидените интервенции в 
стратегиите за местно развитие на МИГ „Шабла-Генерал 
Тошево“ и МИГ Каварна.  

Съществува възможност някои от проектите да са кохерентни с 
подпомаганите от ОПК 2007 – 2013 дейности.  

За да не се допусне двойно финансиране, при подаване на 
проектното си предложение, кандидатите ще декларират, че не 
са получавали безвъзмездна финансова помощ за същите 
дейности от друг инструмент на ЕС, а в случай, че 
междувременно получат такава, незабавно ще трябва да 
уведомят МИРГ. На етапа на административна проверка екипът 
на МИРГ ще извършва служебна проверка на декларираните в 



тази посока обстоятелства. 

Целеви бенефициенти Кой може да кандидатства: 
 

 Юридически лица, регистрирани по ТЗ и Закона за 
кооперациите, извършващи дейност в сектор Рибарство; 

 Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, 
представляващи интересите на заетите в сектор 
Рибарство; 

 Обучителни и образователни институции; 

 Организации, подкрепящи бизнеса. 

 
Целеви бенефициенти: 
 

 Заети в сектор Рибарство 
Екологична устойчивост Дейности по-скоро нямат пряко влияние върху околната среда. 

Въпреки това, за всеки проект, който предвижда инвестиционна 
подкрепа, свързана с въздействие върху територията ще се 
изисква становище за това дали подлежи и/или не подлежи на 
ОВОС. Задължително ще се изисква становище на съответната 
компетентна институция ако проектът ще се осъществява на 
територия под защита. В случай, че се предложи решение, 
свързано с използване на ВЕИ, проектът ще бъде премиран с 
допълнителни точки. 

Иновации Всички проекти в обхвата на мярката имат потенциал да 
предлагат иновативни решения.  

В Насоките за кандидатстване, които ще бъдат разработени от 
екипа на МИРГ (съгласувани с ИАРА и съответните 
компетентни инстанции) с примери ще се илюстрират формите, 
под които иновацията би могла да се интерпретира в контекста 
на конкретния проект.  

Настоящата мярка ще бъде отворена и за финансиране на 
класически иновативни проекти, вкл. и такива за стартиращи 
предприятия. Ще се насърчават проекти, насочени към 
придобиване на познания, образование и цифрово общество. 

Приоритет на етапа на техническа оценка ще се дава на проекти, 
които включват иновативни подходи за справяне с 
конвенционални проблеми и  постигат по-добри и качествени 
резултати, като целесъобразно и оптимално инвестират 
предоставените средства.   

Финансови ресурси и 
допълнителни приходи 

Предвид ключовото значение на мярката за постигане основната 
цел на ос 4, но и при отчитане на резултатите от срещите и 
обсъжданията с представители на сектор Рибарство и оценката 
на експертния екип за нагласата и капацитета им, вкл. и 
финансов да представят проекти по тази мярка, предвидените 
индикативни финансови ресурси са в размер на 10 % от общата 
стойност на подкрепата по ЕФР – Е 360 000 (триста и шестдесет 
хиляди). 



Времеви график: мярката ще бъде отворена веднага, след като 
необходимите документи са разработени и утвърдени от 
компетентните за това инстанции. Първоначално ще стартира без 
определен срок за подаване на проектни предложения, но в 
случай че няма интерес от страна на потенциалните 
бенефициенти, ще се премине към вариант с покани с определен 
срок за кандидатстване, активна информационна кампания, 
индивидуални срещи с допустимите кандидати, консултантска 
подкрепа.  

Продължителност на индивидуален проект – 12 м.  

Период за набиране на проекти: 2011 – 2014 год. 

Период за усвояване на средствата: 2011 – 2015 год.  
Резултати и последствия Дългосрочно въздействие: осигурени възможности за 

устойчива заетост в сектори извън Рибарството, повишаване 
качеството на живота на традиционно занимаващите се с 
риболов, опазване на черноморските рибни ресурси  
 
Непосредствени резултати: поне 30 действащи рибари са 
стартирали нов бизнес извън сектор Рибарство, организирани 
поне 20 обучения за преквалификация и придобиване на нови 
умения от рибарите за поне 80 участници, създадени бизнес 
структури за подпомагане дейността на рибарите, опериращи 
извън сектора. 
 
Индикатори за изпълнение: 
Брой новосъздадени фирми в сектори извън Рибарството; 
Брой подадени проектни предложения по мярката; 
Брой рибари окончателно прекратили дейността си в сектора; 
Брой физически лица, преминали курсове за преквалификация; 
Брой курсове за преквалификация; 
Брой специалности, по които са проведени курсове за 
преквалификация; 
Брой разработени маркетингови и бизнес планове; 
Брой проекти, предлагащи иновативни решения; 
Брой проекти, насочени към въвеждане на ИКТ; 
Брой проекти за въвеждане на електронна търговия; 
Брой структури за подкрепа на бизнеса; 
Брой организирани промоционални събития. 

 

 

 Наименование на мярката 
1.3. Създаване на добавена стойност към продукти от 
риболов и аквакултура 

Специфични цели  Основна цел на мярката е да повиши ефективността и 
конкурентоспособността на сектор Рибарство и аквакултура. 

Специфичните цели са насочени към повишаване на добавената 
стойност на продуктите от риболов и аквакултура, 
модернизиране и оптимизиране на дейностите, разширяване на 
пазарната реализация и по-висока доходност, скъсяване на 



веригата на доставка.   

Обосновка В крайморските територии рибарството по традиция е поминък 
за определена част от населението. Според статистиката, 1,76 % 
от трудоспособното население на трите общини се занимава с 
риболов и риболовни дейности. На територията на РО работят 
10,99 % от заетите в сектора в България. В последните години в 
РО се наблюдава развитие на аквакултурата - един от най-бързо 
развиващите се отрасли от селското стопанство в света. 6 от 
регистрираните в България общо 15 ферми за производство на 
черни миди са в РО. По неофициални сведения има още проекти 
за създаване на нови аквапроизводствени ферми дори и на места 
извън региона на Каварна, който се приема за най-подходящ за 
отглеждане на култивирани черни миди.  

По време на срещите и работните групи със заинтересованите 
страни въпросите, свързани с реализацията на продуктите от 
риболов и аквакултура бяха една от основните теми, поставяни в 
центъра на дискусиите. Идентифицираха се ключови проблеми, 
към решаването на които ще бъде насочена настоящата мярка: 
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 „малка борса“ – 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, ето 
защо трябва да бъдат предприети спешни мерки на територията 
на РО да има поне една легитимна малка рибарска 
борса/тържище. Важно е да се подчертае, че в рамките на 
мярката ще се подкрепят два типа проекти – инвестиции в 
инфраструктура и оборудване за общо ползване от местните 
рибарски общности и проекта, инициирани и осъществени от 
частни предприемачи, но в сравнително по-малък като дейности 
и финансови ресурси обхват. Мащабните проекти в тази посока 
ще бъдат насочвани към ос 2 на ОПРСР 2007 – 2013.  

Обхват на дейностите Типове индикативни дейности: 
1. Инвестиции в изграждане на малки борси/тържища – 

проектиране, СМР, оборудване; 
 

2. Доставка и монтаж на специализирано оборудване за 
общо ползване от рибарите – ледогенератори, 
живарници, друго; 

 
3. Инвестиции в малки преработвателни съоръжения – нови 

машини и оборудване, доставка, инсталиране и 
въвеждане в експлоатация; 

 
4. Доставка на специализирана складова техника; 

 
5. Закупуване на ноу-хау, патенти права и лицензи, 



необходими за изготвяне и/ или изпълнение на проекта; 
 

6. Инженерни проучвания, оценки и анализи и изготвяне на 
технически и/или технологичен проект; 

 
7. Обучение на персонала, квалификационни и 

преквалификационни курсове; 
 

8. Дейности за обезопасяване и охрана на съществуващи 
ферми – сигнализиращи инсталации, видеонаблюдение и 
др.; 

 
9. Оборудване на плавателните съдове със съоръжения за 

първоначална обработка на улова в морето; 

10. Специализирани проучвания за състоянието на 
черноморските ресурси; 

 
11. Организиране на събития с цел популяризиране 

продуктите от риболова и аквакултурата – фестивали на 
рибата, кулинарни състезания и пр.; 

 
12. Подкрепа за дейности, които скъсяват максимално 

времето за пазарна реализация на продуктите от риболов 
и аквакултура; 

13. Подкрепа за разработване и реализация на маркетингови 
и бизнес планове; 

14. Въвеждане на електронна търговия; 

15. Подкрепа на дейности за внедряване на иновации в 
производството и преработка на продукти; 

16. Подкрепа на дейности за внедряване на иновативни 
подходи в маркетинга и дистрибуцията на продукция от 
сектор рибарство и аквакултури. 

Допълняемост и 
демаркация 

Мярката предвижда дейности, които ще допълнят ефекта на 
интервенциите по мярка 1, защото ще допринесат за повишаване 
на конкурентните предимства на РО и конкурентоспособността 
на икономическите субекти. 
 
При избора на проекти ще се прави много точна демаркация с 
дейностите в обхвата на мярка 2 и мярка 3 на ОПРСР 2007 – 
2013, за да се избегне двойно финансиране, а и за да се 
пренасочат проекти, които биха абсорбирали сериозен финансов 
ресурс.   
 

Целеви бенефициенти Кой може да кандидатства:  
 Юридически лица, регистрирани по ТЗ и Закона за 

кооперациите, които осъществяват дейността си в сектор 
Рибарство и аквакултура; 

 Сдружения на рибари и производители и преработватели 
на продукти от риболов и аквакултура; 



 Обучителни организации; 
 Общини. 

 
Целеви бенефициенти: 

 Заетите в сектор Рибарство и аквакултура 
 

Екологична устойчивост Дейностите ще имат пряк позитивен ефект върху околната среда, 
особено що се касае до първоначалната обработка на улова на 
борда на плавателните съдове, за да не се изхвърлят 
нерегламентирани отпадъци в морето. Ще се насърчава 
въвеждането на технологии, които гарантират екологична 
устойчивост на проектите. Във всички приложими случаи ще се 
изисква становище за това дали проектът подлежи и/или не 
подлежи на ОВОС. Задължително ще се изисква становище на 
съответната компетентна институция ако проектът ще се 
осъществява на територия под защита. В случай, че се предложи 
решение, свързано с използване на ВЕИ, проектът ще бъде 
премиран с допълнителни точки.  

Иновации Дейностите в тази мярка трябва най-общо да се концентрират 
върху намирането и прилагането на иновативни решения, 
целящи икономическата и екологична устойчивост на малките 
предприятия и рибарството, с опцията при евентуален успех 
техният обхват да се разшири. 
 
В Насоките за кандидатстване, разработени от екипа на МИРГ 
(съгласувани с ИАРА и съответните компетентни инстанции) ще 
се илюстрират с примери формите, по които иновацията би 
могла да се интерпретира в контекста на мярката.  
Приоритет на етапа на техническа оценка ще се дава на проекти, 
които включват иновативни подходи за справяне с 
конвенционални проблеми и  постигат по-добри и качествени 
резултати, като целесъобразно и оптимално управляват и 
инвестират предоставените средства. 

Финансови ресурси и 
допълнителни приходи 

Предвид очаквания голям интерес към тази мярка, както и 
възможността за реализиране на инфраструктурни проекти, 
предвидените индикативни финансови ресурси от ЕФР са 15% от 
максималната стойност на подкрепата - Е 540 000 (петстотин и 
четиридесет хиляди). 

Времеви график: мярката ще бъде отворена веднага, след като 
необходимите документи са разработени и утвърдени от 
компетентните за това инстанции. Първоначално ще стартира без 
определен срок за подаване на проектни предложения, но в 
случай че няма активност от страна на потенциалните 
бенефициенти, ще се премине към вариант с покани с определен 
срок за кандидатстване, активна информационна кампания, 
индивидуални срещи с допустимите кандидати, консултантска 
подкрепа.  

Продължителност на индивидуален проект – 18 м.  

Период за набиране на проекти: 2011 – 30.06. 2014 год. 

Период за усвояване на средствата: 2011 – 2015 год. 



Резултати и последствия Дългосрочно въздействие: ефективен, модерно функциониращ, 
конкурентоспособен сектор Рибарство и аквакултура в РО 

Непосредствени резултати: добавената стойност на продуктите 
от риболов и аквакултура повишена с 25%, модернизирани и 
оптимизирани поне 5 процеса, водещи до повишаване 
стойността на продуктите от риболов и аквакуртура; създадена 
поне 1 лицензирана според изискванията на законодателството 
местна борса/тържище; приходите в сектора повишени с 25%; 
поне 3 площадки оборудвани със специализирана техника за 
общо ползване от рибарите; поне 40 човека участвали в курсове 
за квалификация и преквалификация. 

Индикатори за изпълнение: 

Брой лицензирани борси/тържища; 
Сума на инвестициите в изграждане и оборудване на 
борси/тържища, пазари; 
Брой доставено и въведено в експлоатация специализирано 
оборудване за общо ползване от рибарите; 
Брой преработвателни съоръжения; 
Сума на инвестициите в нови машини и оборудване;  
Брой доставена складова техника; 
Брой инженерни проучвания, оценки и анализи; 
Брой разработени технически и/или технологични проекти; 
% на осъществените инвестиционни проекти от общия брой 
финансирани технически/технологични проекти; 
Брой участници в курсове за квалификация/преквалификация; 
Брой проведени курсове; 
Брой професии, за които са проведени курсове; 
Брой обезопасени ферми за аквакултура; 
Брой оборудвани плавателни съдове за първоначална обработка 
на улова в морето; 
Брой организирани събития за популяризиране на продуктите от 
риболов и аквакултура; 
% съкращаване на времето за достигане на продуктите на пазара; 
Брой разработени маркетингови и бизнес планове; 
% повишаване на продажбите в резултат от целенасочен 
маркетинг 

 

 Наименование на мярката 
1.4. Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с 
малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки 
рибарски общности 

Специфични цели  Основната цел на мярката е да повиши качеството на жизнената 
среда в полза на рибарските общности. 

Конкретните цели са насочени към изграждане и 
модернизиране на свързана с рибарството инфраструктура, 
повишаване сигурността на рибарите в морето, предоставяне на 
услуги, подпомагащи рибарските стопанства, подобряване на 
достъпа до туристически атракции.    

Обосновка Недостатъчната инфраструктура, обезпечаваща 
функционирането на рибарските стопанства е ключов въпрос, 



чието приоритетно решаване се определя от местните хора като 
задължителен фактор за успеха на всички други възможни 
дейности, попадащи в обхвата на местната стратегия за развитие. 
Макар на територията на РО да се намира едно от четирите 
пристанища с национално значение (Балчик), състоянието на 
лодкостоянките (малките рибарски пристанища) в другите части 
на територията създава поредица от проблеми – както секторни, 
така и законодателни. Лодкостоянките не са узаконени, поради 
това, че все още не е решен въпросът с преминаването през 
териториите изключителна държавна собственост, каквито са 
според конституцията плажовете; все още няма решение къде да 
бъдат ситуирани лодкостоянките, така че от една страна да са 
разположени на подходящи места, а от друга – да отговарят на 
законодателните изисквания; поради това, че доста голяма част 
от крайбрежната територия попада в зони под защита трябва да 
се потърси решение на въпроса за осигуряване на комуникации , 
които да бъдат прокарани до малките пристанища през 
защитената територия. Няма условия за безопасно влизане в 
морето и това ограничава риболова до дните, в които времето 
позволява това. Започнатите буни са недовършени и все още 
собствеността им не е изяснена, което прави инвестициите 
проблемни. Макар и вече да има изработени и съгласувани 
концепции за яхтено пристанище в Каварна, засега то е със 
статут на брегоукрепително съоръжение и няма условия за 
пренощуване.      

Инфраструктурата за достъп – пътища, подходи, също е в много 
лошо състояние и трябва да се предприемат мерки за 
рехабилитирането и. 

Основният въпрос, на който настоящата стратегия за местно 
развитие трябва да отговори е какъв да бъде обхвата и мащаба на 
проектите, за да се намери баланса в разпределението на 
средствата и да се избегне финансиране на дейности, които биха 
могли да се пренасочат към мерките на Оперативната програма. 

На територията на РО има достатъчен брой сгради - общинска 
собственост, чието предназначение може лесно да се промени, за 
да се изградят музеи на рибарството, атракции към тях – 
анимирани експозиции, малки ресторантчета за демонстрации на 
традиционни рибни специалитети и пр. 

Културно-историческите обекти и природните 
забележителности, които ще разнообразят туристическото 
предлагане не са визуализирани и обозначени, ето защо дейности 
в посока тематични маршрути и пътеки също са подходящи за 
финансиране по тази мярка.  

Обхват на дейностите Типове индикативни дейности в обхвата на мярката: 

1. Инвестиции в модернизиране на лодкостоянки, вкл. 
изграждане на хелинги, в съответствие с изискванията на 
приложимото законодателство; 

2. Институционална подкрепа за структуриране на ПЧП за 
изграждане и управление на свързана с рибарството 



инфраструктура 

3. Инвестиции, насочени към осигуряване на сигурност при 
влизане и излизане от морето;  

4. Инвестиции в проекти, насочени към опазване на 
здравето и повишаване сигурността на рибарите в 
морето, вкл. сигнализация на опасни участъци, мидени 
полета и пр; 

5. Услуги за ремонт на лодки, вкл. закупуване на 
специализирано оборудване за ремонтните дейности; 

6. Инвестиции в инфраструктура за достъп – подходи към 
лодкостоянки, туристически обекти и пр. 

7. Поставяне на пътепоказатели; изграждане на тематични 
маршрути и пътеки, преводачески центрове; 

8. Инвестиции в музеи, музейни сбирки и пр. за 
съхраняване автентичността и популяризиране на 
специфичните характеристики на риболова в РО, вкл. 
СМР, с цел включване в туристически маршрути; 

9. Рехабилитация на исторически сгради, свързани с 
рибарството, както и на културни и социални центрове 

Допълняемост и 
демаркация 

Предвидените дейности в обхвата на тази мярка играят ролята на 
подпомагащи за изпълнението на мерки 4 и 6 от настоящата 
стратегия. Изпълнението на проекти по мярка 5 ще допринесе за 
постигане на целите на ос 3 на ОПРСР – Мерки от общ интерес. 

 
Инфраструктурната насоченост на допустимите дейности има 
допълващ ефект към ОП Регионално развитие (ОПРР) 2007 – 
2013 и мярка 321 от ПРСР 2007 – 2013, както и с предвидените 
интервенции в стратегиите за местно развитие на МИГ „Шабла-
Генерал Тошево“ и МИГ Каварна.  

 
За да не се допусне двойно финансиране, кандидатите ще 
декларират, че не са получавали безвъзмездна финансова помощ 
за същите дейности от друг инструмент на ЕС, а в случай, че 
междувременно получат такава, незабавно да уведомят МИРГ. 
При административната проверка служителите на МИРГ ще 
извършват служебна проверка на декларираните в тази посока 
обстоятелства. 

Целеви бенефициенти Кой може да кандидатства: 
 Общини  
 Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ 
 Публично-частни партньорства между общините и 

представители на частния сектор, само в случаите, че са 
със статут на юридическо лице; 

 Юридически лица, регистрирани по ТЗ или Закона за 
кооперациите 

 
Целеви бенефициенти: 

 Рибарските общности 



 Общинските администрации 
 Туристи и посетители, населението на РО 

  
Екологична устойчивост Поради това, че предвиждат инвестиции върху територията, 

проектите ще трябва да бъдат придружени със становище дали 
подлежат или не на ОВОС. Интервенциите ще имат пряко 
позитивно влияние върху околната среда и ще доведат до 
постигане на устойчиви резултати. Задължително ще се изисква 
становище на съответната компетентна институция ако проектът 
ще се осъществява на територия под защита. Няма да бъдат 
финансирани проекти, които имат макар и минимално негативно 
влияние върху околната среда. 

Иновации В Насоките за кандидатстване, разработени от екипа на МИРГ 
(съгласувани с ИАРА и съответните компетентни инстанции) ще 
се илюстрират с примери формите, по които иновацията би 
могла да се интерпретира в контекста на мярката.  
Приоритет на етапа на техническа оценка ще се дава на проекти, 
които включват иновативни подходи за справяне с 
конвенционални проблеми и  постигат по-добри и качествени 
резултати, като целесъобразно и оптимално управляват и 
инвестират предоставените средства. 

Финансови ресурси и 
допълнителни приходи 

Предвид важността на интервенциите в обхвата на мярката, 
както и сериозните финансови ресурси, необходими за 
инфраструктурните проекти, предвидените индикативни 
финансови средства от ЕФР са 20 % от максималната стойност 
на подкрепата - Е 720 000 (седемстотин и двадесет хиляди). 

Времеви график: мярката ще бъде отворена веднага, след като 
необходимите документи са разработени и утвърдени от 
компетентните за това инстанции. Първоначално ще стартира без 
определен срок за подаване на проектни предложения, но в 
случай че няма активност от страна на потенциалните 
бенефициенти, ще се премине към вариант с покани с определен 
срок за кандидатстване, активна информационна кампания, 
индивидуални срещи с допустимите кандидати, консултантска 
подкрепа.  

Продължителност на индивидуален проект – 18 м.  

Период за набиране на проекти: 2011 – 30.06. 2014 год. 

Период за усвояване на средствата: 2011 – 2015 год. 

Резултати и последствия Дългосрочно въздействие: повишено качеството на средата за 
обитаване и респективно качеството на живота, както на 
рибарските общности, така и на населението в РО 

Непосредствени резултати: максимален брой от 
съществуващите лодкостоянки организирани според 
изискванията на приложимото законодателство; сведени до 
минимум инцидентите в морето, резултат от липса на 
оборудване и услуги за предоставяне на спешна помощ; 
изградени и оборудвани поне 2 места за предоставяне на услуги, 
подпомагащи рибарските стопанства; организирани поне два 
музея на рибарството; рехабилитирани поне 2 исторически 
сгради, свързани с рибарството; маркирани поне 6 тематични 



маршрута; повишен броят на туристите, които проявяват интерес 
към алтернативни на традиционния морски туризъм 
предложения с 15%. 

Индикатори за изпълнение: 

Брой модернизирани лодкостоянки; 
Брой проекти, осъществени като публично-частни партньорства; 
Брой узаконени лодкостоянки; 
Размер на инвестициите в проекти насочени към сигурност и 
безопасност на рибарите в морето;  
Брой услуги, насочени към рибарските стопанства; 
Размер на инвестициите в оборудване за предоставяне на услуги 
за рибарските стопанства; 
% намаляване на инцидентите, свързани с липсата на 
сигнализация на опасни участъци, изкуствени съоръжения и 
ферми за аквакултура;  
Дължина в км. рехабилитиратна инфраструктура за достъп;  
Брой функциониращи музеи, свързани с риболова; 
Брой реновирани сгради.     

 

 



Приоритет 2: Оползотворяване на местните природни и културни ресурси 

 

 Наименование на мярката 
2.1. Преструктуриране и пренасочване на икономически 
дейности, по-специално чрез насърчаване на екотуризма, при 
условие че тези дейности не водят към повишаване на 
риболовното усилие 

Специфични цели  Основна цел на мярката е да разнообрази възможностите за 
заетост и диверсифицира секторите на икономическа активност, 
чрез преструктуриране и пренасочване на традиционни за РО 
дейности.  

Специфичните цели на мярката са насочени към превръщането 
на екотуризма в ключов сегмент от палитрата на предлагани 
туристически услуги, алтернатива на икономически дейности с 
ниска производителност и в риск; повишаване на доходите на 
заетите в сектор Рибарство чрез прибавяне на добавена стойност 
към традиционната им практика; задържане на съществуващите 
нива и/или намаляване интензитета на риболовното усилие и 
респективно в дългосрочна перспектива - опазване и обогатяване 
на морската фауна; повишаване привлекателността на 
територията и привличане на туристи и инвеститори.  

Обосновка Основна характеристика на икономиката на рибарската област е 
зависимостта от няколко икономически сектора, които са 
структуроопределящи за местната икономика и имат съществен 
принос към регионалния БВП. Това поставя сериозни 
предизвикателства пред развитието, поради силната зависимост 
на тези сектори от външни влияния – климатични и природни 
условия (туризъм, селско стопанство, рибарство), кризи и 
сътресения в световната и местната икономика (туризъм, селско 
стопанство), промени в пазарното търсене (туризъм, селско 
стопанство, риболов), въвеждане на квоти (селско стопанство, 
рибарство), ЕС регламенти и промяна в националното 
законодателство (всички сектори).  

Макар и структуроопределящ, туризмът е традиционен и все още 
твърде скромно базиран на богатствата на природата – защитени 
зони и местности, минерални извори, уникална брегова ивица, 
опазена от интервенциите на презастрояването, благоприятен 
климат.   

Резултатите от проведените консултации с местната общност 
потвърждават изводите от анализа на статистическите данни и 
тенденциите в развитието на територията – необходими са 
целенасочени усилия, които да създадат условия за устойчив 
растеж, повишаване на доходите на местното население, 
диверсифициране на приходоизточниците и алтернативите за 
заетост, превръщане на природните дадености в инструмент за 
развитие, но при следване на строги изисквания, гарантиращи 
опазване на околната среда и рибните ресурси.   

Всички дейности в обхвата на мярката са насочени към 
постигане на основните цели, както на настоящата стратегия, 



така и на ОПРСР 2007 – 2013.  

Обхват на дейностите Мярката обхваща следните типове дейности: 
 

1. Инвестиционна и консултантска подкрепа за стартиране 
на дейности, тясно свързани с рибарството и тяхното 
последващо разширяване  (ресторанти, пазари, магазини 
и други дейности в свободното време); 

2. Инвестиции в закупуване на малки плавателни съдове за 
туристически атракции; 

3. Инвестиции в преоборудване/дообрудване на действащи 
плавателни съдове за извършване на туристически 
дейности; 

4. Инвестиционна и консултантска подкрепа за 
организиране на туристически атракции, свързани с 
риболова; 

5. Подкрепа за организиране на курсове за придобиване на 
умения, свързани с морето – водолазни, яхтинг, сърф и 
пр., вкл. закупуване на необходимото оборудване; 

6. Подкрепа за организиране на спортни и културни 
събития, вкл. и международни, свързани с морето – 
регати, риболовни състезания и пр.; 

7. Консултантски услуги за подготовка на проекта - 
проучвания, техническо/технологично проектиране, 
правна консултантска подкрепа; 

8. СМР и оборудване на места за настаняване с капацитет 
до 30 легла; 

9. СМР и оборудване на туристически бази за 
осъществяване на екологичен туризъм. 

Допълняемост и 
демаркация 

В контекста на настоящия стратегически документ, мярката е 
проектирана по начин, който допълва ефекта от изпълнението на 
дейностите по мерки 1, 3 и 6. Типовете дейности, дефинирани 
като допустими, създават условия за представяне на проекти, 
които ще допринесат за постигане на целите на ос 3 – Мерки от 
общ интерес на ОПРСР 2007 – 2013.  

Дейностите частично попадат в обхвата на мерки 311, 312 и 313 
на ПРСР 2007 – 2013, както и в предвидените интервенции в 
стратегиите за местно развитие на МИГ „Шабла-Генерал 
Тошево“ и МИГ Каварна.  

За да не се допусне двойно финансиране, кандидатите ще 
декларират, че не са получавали безвъзмездна финансова помощ 
за същите дейности от друг инструмент на ЕС, а в случай, че 



междувременно получат такава, незабавно ще трябва да 
уведомят МИРГ. На етапа на административна проверка екипът 
на МИРГ ще извършва служебна проверка на декларираните в 
тази посока обстоятелства. 

Целеви бенефициенти Кой може да кандидатства: 
 

 Юридически лица, регистрирани по Търговския закон 
или Закона за кооперациите 

 Юридически лица, регистрирани по Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел; 

 Общини. 
 
Проектите в обхвата на мярката ще повлияят следните 
типове бенефициенти: 
 

 Заети в сектор Рибарство – за добавяне на стойност към 
традиционните дейности; 

 Заети в други икономически сектори, вкл. и в тези, 
свързани със сектор Рибарство за разнообразяване на 
туристическия продукт с елементи на екотуризъм; 

 Младите предприемчиви хора на територията на РО, вкл. 
и тези, които работят в сектор Рибарство; 

 Общинските администрации като организатори на 
национални и международни събития 

Екологична устойчивост Дейностите по мярката ще имат пряк ефект върху околната 
среда. Поради тази причина при техническата оценка на 
проектите, критериите, оценяващи постигането на екологична 
устойчивост ще бъдат с по-голяма тежест.  

За всички проекти ще се изисква становище на компетентните 
органи, че не подлежат/подлежат на ОВОС.  

Задължително ще се изисква становище на съответната 
компетентна институция ако проектът ще се осъществява на 
територия под защита, вкл. Натура 2000.  

Иновации Всички проекти в обхвата на мярката имат потенциал да 
предлагат иновативни решения за преструктуриране/ 
пренасочване на традиционни дейности. 

В Насоките за кандидатстване, разработени от екипа на МИРГ 
(съгласувани с ИАРА и съответните компетентни инстанции) ще 
се илюстрират с примери формите, по които иновацията би 
могла да се интерпретира в контекста на мярката.  

Приоритет на етапа на техническа оценка ще се дава на проекти, 
които включват иновативни подходи за справяне с 
конвенционални проблеми и  постигат по-добри и качествени 
резултати, като целесъобразно и оптимално инвестират 
предоставените средства. 



Финансови ресурси и 
допълнителни приходи 

Предвид разнообразието от инициативи, които ще могат да бъдат 
финансирани чрез тази мярка, индикативните финансови ресурси 
са в размер на 15 % от общата стойност на подкрепата по ЕФР – 
Е 540 000 (петстотин и четиридесет хиляди). 

Времеви график: мярката ще бъде отворена веднага, след като 
необходимите документи са разработени и утвърдени от 
компетентните за това инстанции. Първоначално ще стартира без 
определен срок за подаване на проектни предложения, но в 
случай че няма активност от страна на потенциалните 
бенефициенти, ще се премине към вариант с покани с определен 
срок за кандидатстване, активна информационна кампания, 
индивидуални срещи с допустимите кандидати, консултантска 
подкрепа.  

Продължителност на индивидуален проект – 18 м.  

Период за набиране на проекти: 2011 – 30.06. 2014 год. 

Период за усвояване на средствата: 2011 – 2015 год. 

Резултати и последствия Дългосрочно въздействие: осигурени възможности за устойчива 
заетост и пренасочване на дейности към сектори с висока норма 
на възвращаемост, опазване на рибните ресурси в Черно море и 
околната среда 
  
Непосредствени резултати: разработени и трайно позиционирани 
на пазара поне 5 продукта/услуги за екотуризъм; поне 15 заети в 
сектор Рибарство инициирали проекти, които добавят стойност 
към традиционните им дейности за риболов; до 2015 год. 
повишаване на доходите на заетите в сектор Рибарство с 5 % 
средно годишно; запазване/понижаване с 3% на интензитета на 
риболовното усилие, измерено чрез алтернативна заетост на 
рибарите, ограничаване на бракониерството, добавена стойност 
към риболовните дейности; до 2015 год. възстановяване на 
промишленото значение на поне 1 черноморски вид риба; 
повишен туристопотока до 2015 год., със средно 10% годишно; 
привлечени с 10% повече външни за региона инвестиции (базова 
стойност към 2010 год.) 
 
Индикатори за изпълнение: 
 
Брой юридически лица, предлагащи туристически атракции на 
специализирани/ адаптирани рибарски корабчета;  

Брой преоборудвани/дооборудвани плавателни съдове за 
предоставяне на туристически услуги;  

Брой разработени и позиционирани на пазара туристически 
атракции, свързани с риболова;   

Брой курсове за придобиване на умения, свързани с морето – 
брой участници, стойност на закупеното оборудване;  



Брой организирани събития, свързани с морето и риболова; 

Брой разработени инвестиционни проучвания и технически 
проекти; 

Брой места за настаняване; 

Брой капацитет за настаняване; 

Брой оборудвани бази за екотуризъм – къмпинги, места за 
настаняване, инвентар и пр. 

 

 

 Наименование на мярката 
2.2.  Защита на околната среда в рибарските области, с цел 
запазване на тяхната привлекателност, обновяване и 
развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и 
развитие на природното и архитектурно наследство 

Специфични цели  Основна цел на мярката е опазването на уникалната природа – 
най-голямото богатство на рибарската област. 

Специфичните цели на мярката са насочени към повишаване на 
привлекателността на територията, подобряване на основните 
параметри и опазване на околната среда, чрез дейности за 
обновяване и модернизиране на рибарски селища и прилежащата 
им инфраструктура;  капитализиране на природното и 
архитектурно наследство чрез дейности за проучване, 
популяризиране, експониране и анимиране на културни 
паметници и територии под защита. 

Обосновка Въпросите, свързани с правния статут, както и окаяното 
физическо състоянието на рибарските селища, оформили се на 
територията на РО към момента на разработване на стратегията, 
бяха коментирани на всяка работна среща и изведени като един 
от приоритетните за решаване въпроси, изискващи 
институционалната намеса на общините/държавата. Повечето от 
съществуващите рибарски селища са незаконни, поради 
различни причини, вкл. и законодателни промени във времето, а 
и все още няма общоприета дефиниция за рибарско селище. 
Принудени да се преместват в пространството, без сигурност и 
гаранции за колко време ще им бъде позволено да обитават 
дадена територия, рибарите, които населяват селищата 
инвестират собствени ресурси, за да осигурят поне минимални 
условия за нормална дейност – охрана, първа помощ, 
електроснабдяване, вода и пр. Необходимо е да бъдат 
предприети бързи и прагматични действия, които да узаконят, 
обновят и развият рибарските селища, вкл. и  чрез прехвърляне 
на собственост от държавата към общините и формиране на 
публично-частни партньорства.  

Културно-историческото и природно наследство на РО е с 
потенциал да бъде фактор на местното развитие, с принос за 



осигуряване на заетост в съчетание с дейностите от сферата на 
туризма и рибарството.   

На територията на РО има множество паметници на културата от 
национално и местно значение, както и 13 територии под 
различен режим на защита.  

Основните проблеми на трите общини в състава на РО в тази 
сфера са хроничната липса на средства, както и на специалисти, 
които да предложат оригинални решения за проучване, опазване 
и експониране на КИН. От гледна точка на икономическата 
перспектива, приходите са недостатъчни в сравнение с 
обективните дадености, което от своя страна по един или друг 
начин рефлектира върху цялата територия и икономическите 
оператори.  

Местната стратегия за развитие предлага мерки, които 
стимулират инициативите за опазване, ревитализация и 
използване на КИН, в съчетание с уникалните природни 
дадености по начин, който води до икономическо съживяване и 
откриване на нови работни места.   

Обхват на дейностите Ще бъдат подкрепяни следните индикативни дейности: 

1. Инвестиции в изграждане на довеждаща инфраструктура 
на рибарските селища: електроснабдяване, 
водоснабдяване, комуникации; 

2. Инвестиции в ремонт и реконструкция на съществуващи 
на територията на рибарските селища сгради; 

3. Инвестиции в изграждане на нова инфраструктура на 
територията на рибарските селища; 

4. Инвестиции в малки пречиствателни съоръжения; 

5. Инвестиции в територии под защита – екопътеки, кули за 
наблюдение на видове, информационни центрове; 

6. Оборудване на информационни центрове за 
популяризиране на природното и културно наследство; 

7. Проучвания и популяризиране на паметници на 
културното наследство; 

8. Инвестиции за опазване и експониране на паметници на 
културата и архитектурата; 

9. Образователни кампании за опазване на околната среда; 

10. Провеждане на състезания по спортно ориентиране с 
включени маршрути от природните и архитектурните 
забележителности в РО. 

Допълняемост и Мярката предвижда дейности, които допълват предвидените 



демаркация интервенции в мярка 5 от стратегията, а евентуалните проекти 
ще допринесат за постигане на целите на ос 3 от ОПРСР – Мерки 
от общ интерес. 

 
Освен това, предвидените допустими дейности и тяхната посока 
към обновяване и развитие на територията допълват мярка 322 
от ПРСР 2007 – 2013. Може да се търси и кохерентност на 
предвидените дейности в стратегиите за местно развитие на 
МИГ „Шабла-Генерал Тошево“ и МИГ Каварна, както и 
допълващ ефект към целите на ОП Околна среда 2007-2013 г. 

 
За да не се допусне двойно финансиране, кандидатите ще 
декларират, че не са получавали безвъзмездна финансова помощ 
за същите дейности от друг инструмент на ЕС, а в случай, че 
междувременно получат такава, незабавно да уведомят МИРГ. 
При административната проверка служителите на МИРГ ще 
извършват служебна проверка на декларираните в тази посока 
обстоятелства. 

Целеви бенефициенти Кой може да кандидатства: 
 Общините на територията на РО; 
 Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ 
 Училища, музеи и други културни институти, само ако са 

със статут на юридически лица; 
 Юридически лица, регистрирани по ТЗ и Закона за 

кооперациите. 
 
Целеви бенефициенти: 

 Рибарски общности; 
 Туристи и гости, населението на РО; 
 Общинските администрации, като собственици на 

терените и партньори в ПЧП. 
Екологична устойчивост Основната цел на настоящата мярка е опазването на уникалната 

природа на РО и голяма част от проектите се очаква да имат 
пряко положително и устойчиво въздействие върху околната 
среда.  

Във всички приложими случаи ще се изисква становище за това 
дали проектът подлежи и/или не подлежи на ОВОС. 
Задължително ще се изисква становище на съответната 
компетентна институция, ако проектът ще се осъществява на 
територия под защита. 

Иновации В Насоките за кандидатстване, разработени от екипа на МИРГ 
(съгласувани с ИАРА и съответните компетентни инстанции) ще 
се илюстрират с примери формите, по които иновацията би 
могла да се интерпретира в контекста на мярката.  
Приоритет на етапа на техническа оценка ще се дава на проекти, 
които включват иновативни подходи за справяне с 
конвенционални проблеми и  постигат по-добри и качествени 
резултати, като целесъобразно и оптимално управляват и 
инвестират предоставените средства. 

Финансови ресурси и 
допълнителни приходи 

Предвид важността на интервенциите в обхвата на мярката, 
както и сериозните финансови ресурси, необходими за 
инфраструктурните проекти, предвидените индикативни 
финансови средства от ЕФР са 15 % от максималната стойност 



на подкрепата – Е 540 000 (петстотин и четиридесет хиляди). 

Времеви график: мярката ще бъде отворена веднага, след като 
необходимите документи са разработени и утвърдени от 
компетентните за това инстанции, с текущ срок за подаване на 
проектни предложения.    

Продължителност на индивидуален проект – 18 м.  

Период за набиране на проекти: 2011 – 30.06. 2014 год. 

Период за усвояване на средствата: 2011 – 2015 год. 
Резултати и последствия Дългосрочно въздействие: повишаване качеството на живота 

на местните хора, ограничаване на миграцията към 
урбанистични центрове  

Непосредствени резултати: съхранена природа, опазена и 
подобрена околна среда, узаконени поне 3 рибарски селища и 
изградена необходимата инфраструктура; подкрепените под 
различни форми обекти на природното и културно наследство 
посетени от поне 10 000 туристи.  

Индикатори за изпълнение: 

 Брой проекти в обхвата на мярката; 
 Одобрен бюджет на договорените проекти; 
 Брой успешно приключили проекти; 
 Изплатени средства по мярката.  

 

Хоризонтални мерки 

 Наименование на мярката 
3.1. Придобиване на умения и улесняване подготовката и 
изпълнението на местната стратегия за развитие – обучения, 
подкрепа за подготовка на проекти, др.  

Специфични цели  Мярката има една основна цел и тя е насочена към 
разработването на качествени проекти, чрез които по възможно 
най - ефективен начин да бъде усвоен максималният допустим 
по правилата на ЕФР финансов ресурс.  

Обосновка Проектите, които ще финансира стратегията за местно развитие 
на рибарската област трябва да бъдат инициирани, разработени и 
впоследствие управлявани от представители на общността. 
Очевидно е, че с много малки изключения, допустимите 
бенефициенти нямат необходимите познания и умения за 
кандидатстване с проекти, които биха отговорили на 
изискванията на програмата.  

Поради тази причина, МИРГ ще инициира и менажира 
настоящата хоризонтална мярка, за да подпомогне членовете си 
да разработят качествени проекти, допустими за финансиране 
чрез настоящата стратегия и/или други програми. 

Обхват на дейностите Мярката ще бъде инициирана и управлявана от МИРГ. 
Ще се подпомага разработването на проекти на членовете на 
МИРГ, вкл. и на проекти извън обхвата на стратегията, но 



допустими за финансиране по ОПРСР. 
Допълняемост и 
демаркация 

Дейностите по мярката директно ще повлияят постигането на 
целите на всички, включени в обхвата на стратегията дейности. 

Целеви бенефициенти Всички допустими според изискванията на ЕФР кандидати 
 

Екологична устойчивост Неприложимо 
 

Иновации В Насоките за кандидатстване, разработени от екипа на МИРГ 
(съгласувани с ИАРА и съответните компетентни инстанции) ще 
се илюстрират с примери формите, по които иновацията би 
могла да се интерпретира в контекста на мярката.  
Приоритет на етапа на техническа оценка ще се дава на проекти, 
които включват иновативни подходи за справяне с 
конвенционални проблеми и  постигат по-добри и качествени 
резултати, като целесъобразно и оптимално управляват и 
инвестират предоставените средства. 

Финансови ресурси и 
допълнителни приходи 

Планираните индикативни финансови средства от ЕФР са 2 % от 
максималната стойност на подкрепата - Е 72 000 (седемдесет две 
хиляди). 
Не се предвиждат допълнителни приходи, МИРГ ще покрива 
100% разходи за консултантска подкрепа за разработване на 
проектните предложения на всички одобрени за това 
бенефициенти. 
Времеви график: мярката ще бъде отворена веднага, след като 
бъдат разработени и утвърдените правилата за ползването на 
тези средства и ще бъде отворена през целия програмен период.  
Продължителност на индивидуален проект – неприложимо.  
Период за набиране на заявления: 2011 –  2014 год. 
Период за усвояване на средствата: 2011 – 2015 год. 

Резултати и последствия Дългосрочно въздействие: изграден капацитет на местните 
хора, бизнеса, НПО и общинските администрации за 
разработване и управление на успешни проекти 

Непосредствени резултати: усвоени всички средства, 
планирани в стратегията за местно развитие на рибарската 
област 

Индикатори за измерване:  

Брой разработени проекти; 
Брой финансирани проекти; 
Обща стойност на усвоените средства – по мерки, по типове 
проекти 
Брой проведени обучения; 
Брой информационни срещи; 
Брой индивидуални консултации; 
Брой външни експерти, подпомогнали работата на МИРГ 
% постигнати планираните стойности на индикаторите на 
стратегията – по приоритети, по мерки, по типове проекти 

 


