
                                                                                                                           

Приложение 1

СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ
МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА
(МИРГ)  „НЕСЕБЪР – МЕСЕМВРИЯ” 

ОКТОМВРИ 2017г.



                                                                                                                   

ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ВОМР Водено от общностите местно развитие

ДДС Данък добавена стойност

ДМА Дълготрайни материални активи

ДНА Дълготрайни нематериални активи

ДФЗ Държавен фонд „Земеделие”

ДФЗ-РА Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция

ЕК Европейска комисия

ЕС Европейски съюз

ЕСИФ Европейски структурни и инвестиционни фондове

ЕФМДР Европейски фонд за морско дело и рибарство

ЗЗД Закон за задълженията и договорите

ЗМСП Закон за малките и средните предприятия

ЗОП Закон за обществените поръчки

ЗТР Закон за търговския регистър

ЗУСЕСИФ Закон за управление на средствата от европейските структурни иинвестиционни фондове

ИСУН Информационна система за управление и наблюдение

ИАРА Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

МЗХГ Министерство на земеделието, храните и горите

МИГ Местна инициативна група

МИРГ Местна инициативна рибарска група

МС Министерски съвет

МСР Местна стратегия за равитие

МСП Малки и средни предприятия

НСИ Национален статистически институт

ОС Общо събрание

ПМС Постановление на Министерски съвет

ПМДР Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020

РР Рибарски район

СМР Строително-монтажни работи

2



                                                                                                                   

СВОМР Стратегия за водено от общността местно развитие

СО Сертифициращ орган

УО Управляващ орган

УС Управителн съвет

СЪДЪРЖАНИЕ

3



                                                                                                                   

1. Описание на МИРГ:................................................................................................................................................6

1.1. Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИРГ:........................................6

1.2. Карта на територията:..................................................................................................................................7

1.3. Организационна структура на МИРГ/схема/.............................................................................................8

1.4. Механизъм на вземане на решения на МИРГ;...........................................................................................9

2. Анализ на нуждите и потенциала за развитие на района...................................................................................10

2.1 Екологични характеристики..............................................................................................................................10

Въздух....................................................................................................................................................................11

2.2 Анализ на нуждите и потенциал........................................................................................................................18

2.3. Анализ силните страни, слабите страни, възможностите и заплахите..........................................................25

2.4. Потенциал за развитие на територията на МИРГ Несебър – Месемврия......................................................28

2.5. Зависимост на района и местното население от дейности, свързани със секторите на рибарството и 
аквакултурите............................................................................................................................................................31

3. Описание на стратегията, включително нейния интегриран и иновативен характер......................................36

4. Описание на измерими и ясни цели за крайните продукти и резултатите.......................................................39

5. Описание на процеса на участие на местните общности в разработването на стратегията............................40

6.План за действие, в който се посочват дейностите, които ще допринесат за постигането на поставените 
цели:...........................................................................................................................................................................43

6.1. Описание на целите и обхвата на мерките, включително допустими кандидати и дейности, 
минимален (в случай че е приложимо) и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ. 
Избраните в стратегията за ВОМР мерки трябва да съответстват на идентифицираните в проучванията и
анализите на територията нужди.....................................................................................................................44

Мярка 1.1 Инвестиции в преработка и маркетинг  в сектора на рибарството и аквакултурите.................44

Мярка 1.2 Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство”..............................................48

Мярка 2.1 Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в територията......52

Мярка 2.2 Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия........................55

Мярка 3.1Развитие на нови туристически продукти и атракции..................................................................58

Мярка 3.2 Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна 
инфраструктура.................................................................................................................................................62

Мярка 4 Териториално съудничество и управление на МИРГ......................................................................66

4



                                                                                                                   

7. Финансов план на стратегията (Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по 
мерки)........................................................................................................................................................................67

8. Допълняемост и демаркация на стратегията и мерките с други програми, стратегии и политики, 
изпълнявани на територията на областта. (В случай на съвпадение на части от територията на прилагане на 
стратегии, прилагани от МИГ и МИРГ, групите подсигуряват демаркация на финансираните дейности, чрез 
разграничаване на същите в различните стратегии)..............................................................................................71

9. Описание на разпоредбите за управление и мониторинг на стратегията, доказващи капацитета на местната 
инициативна рибарска група да изпълни стратегията и описание на специфичните разпоредби за оценка: ....74

9.1. Управление на МИРГ:...............................................................................................................................74

9.2. Капацитет на местната инициативна рибарска група да изпълни стратегията за ВОМР.....................76

9.3. Описание на системата за мониторинг и оценка.....................................................................................77

10.Процедури по прилагане и актуализиране на стратегия за местно развитие..................................................78

10.1. Налични правила/процедури за предотвратяване на конфликт на интереси.......................................78

11. Дейности за популяризиране, комуникационна стратегия и предвиден бюджет..........................................80

12. Дейности за сътрудничество..............................................................................................................................82

13. Измерими индикатори за напредъка и резултатите по стратегиите  за ВОМР (заложените критерии са 
измерими и включват брой създадени работни места, брой дейности по сътрудничество и др.)......................83

13.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени 
работни места /да са изразени в еквивалент пълен работен ден/, запазване на заетите работни места, 
брой новосъздадени икономически единици /т.е. регистрирани стопански субекти с местен партньор/; 83

13.2. Индикатори по мерки..............................................................................................................................83

14. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС:............................................................................................90

14.1. Равенство между половете и липса на дискриминация.........................................................................90

14.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда)...................................................................................91

14.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността..........................................................................92

14.4. Съответствие с други европейски структурни и инвестиционни фондове..........................................92

5



                                                                                                                   

УВОД

Този  документ  представя  пътя  на  създаването  и  функционирането  на  Местната  инициативна
рибарска група (МИРГ) Несебър - Месемврия и планирането на Стратегия за водено от общността
местно развитие(СВОМР) по ПМДР2014-2020, финансирана от Европейския фонд за рибарство на
Европейския съюз.

Стратегията е създадена с активното участие на местните заинтересовани лица от община Несебър,
като е приложен подходът „отдолу-нагоре” и най-добрите европейски практики, които овластяват
местните хора с финансови и методически инструменти така, че те да работят за подобряване на
качеството  на  живот  в  територията,  като  споделят  общи  ценности   за  развитие  и  решения  на
проблемите.

1. Описание на МИРГ:

1.1. Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИРГ:
Територията  на  МИРГ „Несебър –  Месемврия” обхваща цялата  територия  на  община  Несебър,
която заема  най-североизточната  част  на  област Бургас  и  е  разположена  на  около  35  км.
Североизточно  от  областниия  център  гр.  Бургас.  Територията  на  общината  обхваща  части  от
Старопланинското и Бургаското  черноморско  крайбрежие.  На изток община Несебър граничи с
Черно море, което е определящо за наличието на 1 500 дка плажни ивици. 

Средната надморска височина за територията на общината е около 200 м. 

Граници на територията на МИРГ Несебър - Месемврия:

 На север – община Долни Чифлик и община Бяла във Варненска област;

 На запад и югозапад – община Поморие;

 На изток – Черно море.

Н  аселени места, обхванати от МИ  Р  Г  :        

Територията  на  МИРГ заема  площ от 420,4   кв. км и  включва   14  населени  места от  община
Несебър:

 Градове -  Несебър, Обзор и Свети Влас 

 11 села - с. Равда, с. Гюльовца, с. Оризаре, с. Тънково, с. Кошарица, с. Баня, с. Паницово, с.
Раковсково, с. Приселци, с. Емона, с. Козница

 Курортен комплекс Слънчев бряг. 
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В 5 -  километровата крайбрежна зона са разположени 7 населени места,  а именно:  с.  Емона,  с.
Кошарица, гр. Несебър, гр. Обзор, с. Равда, с. Влас, с. Тънково и К.Комплекс Слънчев бряг.

Таблица 1 - Разпределение на площта по населени места в община Несебър

№ Населено място Площ - кв. км 
1 с. Баня 65,17
2 гр. Свети Влас 36,12
3 с. Гюльовца 25,42
4 с. Емона 35,34
5 с. Козница 8,95
6 с. Кошарица 48,47
7 гр. Несебър 31,85
8 гр. Обзор 36,77
9 с. Оризаре 32,15
10 с. Паницово 26,45
11 с. Приселци 20,23
12 с. Равда 11,40
13 с. Раковсково 19,85
14 с. Тънково 22,21
Общо – кв. км. 420.4

Б  рой жители на територи  ята  , обхванат  а   от МИ  Р  Г  

Според  данните на  НСИ   общият  брой  на  населението  в  община  Несебър  ,  съответно
населението обхвнато от МИРГ   Несебър   - Месемврия    към 31.12.2016 г. е  27 273 души. 
То е разпределено в 14 население места в общината.
През последните 30 години населението на общината се е увеличило с около 24 % във връзка с
интензивното развитие на стопанския туризъм в района.

 Гъстотата на населението в община Несебър към 2016г.е 64,9      човека/км2   и близка до тази в
страната -  64,45 .

1.2. Карта на територията:
Карта 1 – Позициониране на община Несебър и МИРГ Несебър – Месемврия в национален 
мащаб
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Карта 2 - позициониране на община Несебър и МИРГ Несебър – Месемврия в регионален 
мащаб

1.3. Организационна структура на МИРГ/схема/. 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

Счетоводител – 
външна услуга

Технически асистентЕксперт СВОМР

                                                                                                                   

1.4. Механизъм на вземане на решения на МИРГ;
В  разделите компетентност на ОС и УС са описани видовете решения които може да взема

всеки орган в рамките на правомощията си. Органите на МИРГ са следните:
Общото събрание е  колективен  върховен орган на  Сдружението.  Решенията  на  Общото

събрание се вземат с обикновено мнозинство (50% плюс 1 гласа) от присъстващите. Решенията за
изменение и допълване на Устава и за преобразуване или прекратяване на СДРУЖЕНИЕТО се
вземат с  мнозинство от  2/3  от  присъстващите.  Компетентността  на  общото събрание е  описана
подробно в чл. 22, ал. 1 от Устава на Сдружението.

Колективен управителен орган на МИРГ е Управителният съвет /УС/,  който  се избира за
срок от 5 години. Състои се от 5 /пет/ лица – членове на Сдружението.  Неговите правомощия са
описани в чл.35, ал.1 от Устава.

Председателят на УС е  представляващия МИРГ и се избира от Управителния съвет на
Сдружението, който определя неговите функции, подробно разписани в чл.42, ал. 2 от Устава.

Изпълнителния директор на МИРГ се избира от Управителния съвет и отговаря за:
1. Отговаря за прилагането на местната стратегия за развитие съгласно правела и процедури, като
неговите правомощия се определят с договор за наемане;
2. Осигурява изпълнението на решенията на Управителния съвет;
3.  Изготвя  и  предлага  за  приемане  от  УС годишна  програма  за  работа  на  СДРУЖЕНИЕТО  и
годишен проекто - бюджет;
4. Организира набирането на средства за дейността на СДРУЖЕНИЕТО;
5. Има право на възнаграждение за дейността си.
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Придобиването на право на глас от новоприет член става с нарочно решение на Общото
събрание взето с обикновено мнозинствоот присъстващите, въз основа на подадена нарочна молба,
като придобиването на правото на глас в Общото събрание от  новоприетия член не трябва да има
за  последица,  който  и  да  е  от:  общината,  представителите  на  стопанският  сектор  или
представителите на нестопанският сектор, общо да бъдат представени с повече от 49% от членовете
на Общото събрание, съответно представителите на сектор рибарство и аквакултури общо да бъдат
представени  с   по  –  малко  от  51%  от  членовете  на  Общото  събрание,  /съгласно  Регламент
№508/2014г. на ЕК, ПМДР 2014-2020/.

2. Анализ на нуждите и потенциала за развитие на района
В географско отношение територията на МИРГ Несебър - Месемврия се намира почти в центъра на
Източна  България,  което  има  и  своето  символно  значение.  Територията  на  района  включва
множество известни морски курорти, а в общинския център - гр. Несебър има малко транспортно
пристанище и рибарско пристанище. Натрупаното през вековете усвояване на природните ресурси е
довело до обособяване на две различни по характер и развитие части в общината – крайбрежна и
вътрешна  (“буферна”).  Крайбрежната  е  разнообразна  по  релеф,  с  подчертана  динамика  на
природните процеси и висока концентрация на човешка дейност.  Вътрешната част е с по-малко
население  и  със  скромна  стопанска  дейност,  което  определя  периферния  й  характер.
Установяването на балансирано развитие в цялата рибарска област изисква да се постави акцент
върху  взаимодействието  между  двете  зони  едновременно  със  съхраняването  на  природното
равновесие.

2.1 Екологични характеристики
От  екологична  гледна  точка  най-важните  преимущества  на  рибарската  област  са  морето,
крайбрежните територии, благоприятния климат, обработваемите земи и горите. 

Рибарски район Несебър има следните характеристики  - съчетава комплекс от природни дадености
за отдих и туризъм – благоприятен климат,  море, разнообразен ландшафт,   природната  среда е
съхранена в много части от територията, има агресивен инвестиционен натиск за урбанизиране на
крайбрежната  зона,  има  площи  под  различен  режим  на  защита,  има  много  защитени  видове
растения и животни в територията

Релеф

Територията на община Несебър обхваща части от Старопланинското и Бургаското черноморско
крайбрежие.  В  Старопланинския  сектор  се  включват  части  от  Еминската планина  (естествена
преграда за проникване на студени въздушни течения от север) между долините на р. Двойница и р.
Кошаревска.  Южната и югозападна част на общинанесебър е равнинна и се заема от широката и
плоска долина на Хаджийска река и притокът ѝ Бяла река.
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Бреговата линия е силно разчленена и разнообразна, с редуване на скални образувания и плажни
ивици.  Преобладава  абразионния  тип  бряг.  Профилът  на  бреговата  линия  е  най-атрактивен  с
вдадените в морето н.  Емине (най-източната  точка на Старопланинската  верига)  и Несебърския
полуостров. Най-разпространената форма по крайбрежието е пясъчната плажна ивица  - в община
Несебър тя се простира на площ около 1500 дка, вкл. 670 дка дюни. Дюните са не само характерен
природен  феномен,  специфично  и  неповторимо  природно  местообитание,  но  и  важна
характеристика на крайбрежния ландшафт с голямо екологично и екосистемно значение.  

Пясъчните дюни в землището на Несебър са 5 на брой – с обща площ около тях 10 хектара. Там
върху специфична екологична среда в продължение на векове са възникнали растителни формации
от изключително редки храстови, цветни и тревни видове. Те са представители на така наречената
псамофитна (пясъчна) флора, но някои от тях вече са в „Червената книга“ на България. Сред тях са:
пясъчна лилия, равенски ериантус, морски ветрогон и морски ранилист. Освен тези характерни за
дюните и пясъчните територии растения, има още редица красиви и интересни видове. Те също
създават  специфичен  облик  на  отделните  местности  и  са  интересни  за  ботаниците.  Сред  тях
са пясъчен мак, жълт пясъчен лен, пясъчна дзука, марзденията и други.

Дюните край Несебър са обявени за природна забележителност още през 1976 г. от тогавашното
Министерство на горите.  По-късно пясъчните образувания влизат  и в регистъра и кадастъра на
природните феномени, изготвен по искане на МОСВ през 2001 г. 

Климат

Според  ландшафта  и  климата,  територията  на  МИРГ е  разграничена  в  три  зони:  крайбрежна,
равнинна и планинска. Община Несебър има преимуществото, което дава съчетанието на морска и
планинска атмосфера. Климатът е умереноконтинентален, силно повлиян от Черно море и в по-
слаба степен - от средиземноморските въздушни потоци. Температурният режим се характеризира с
умерени температури - 23,1оС средна температура през юли и 2°С средна температура през януари.
Подходящите природо-климатични условия и високата средногодишна температура са определящ
фактор, който формира отрасловата структура на общинската икономика – туризъм, спорт, отдих и
риболов.

Компоненти и фактори на околната среда и състояние

Въздух

 Като един от водещите компоненти на околната среда, управлението, опазването и контролът на
атмосферния въздух следва да води до запазване качеството на въздуха в райони, в които то не е
нарушено и подобряване в останалите райони. Опазването на атмосферния въздух се основава на
принципите на устойчиво развитие и се извършва при условията и реда на Закона за чистотата на
атмосферния въздух. В Община Несебър има пункт за мониторинг на качеството на атмосферния
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въздух. Резултатите показват, че повечето от замърсителите - сероводород, фенол, амоняк и прах не
се установяват.  Епизодично се установяват серен диоксид, и азотен диоксид, но в концентрации
значително  под  ПДК.  До  голяма  степен  това  се  дължи  на  липсата  на  големи  прозводствени
мощности и замърсяващи предприятия.
Източниците  на  замърсяване  за  община  Несебър  са  източници  от  локално  значение  -  това  са
предимно автомобилния транспорт, производствената дейност на животновъдните ферми, депата за
битови отпадъци и битовия и обществения сектор.

Води
Територията на общината Несебър спада към Бургаския хидрогеоложки район. Цялата територия на
общината попада към Черноморския водосборен басейн. Основните реки са две: на юг Хаджийска
река с левия си приток Бяла река и на север, по границата с област Варна – река Двойница с десния
си приток Курудере. На Хаджийска река, северозападно от село Тънково е изграден големия язовир
„Порой“, водите на който се използват предимно за напояване.Територията на община Несебър е
сравнително бедна на повърхностно течащи води.
Речният отток е с подчертано сезонен характер и малък по обем.  Морската вода  е едно от най-
ценните природни богатства на общината. В сравнение с водите на световния океан, черноморските
се  отнасят  към  слабо  солените.  Рекреационните  качества  на  морската  вода  се  определят  от
благоприятния термичен режим, позволяващ удължаване на курортния сезон. Освен рекреативно,
морската вода има и стопанско значение за общината. Черно море е с ниска соленост, а приливите и
отливите му са почти незабе лежими, което го прави подходящо за къпане през летните месеци.
Темпе ратурата му през лятото е умерена – рядко надвишава 28 ° С.
Подпочвените води  в Бургаската част на крайбрежната ивица са по-ограничени в сравнение със
северното  крайбрежие.  Хидроложки  проучвания  са  установили  значителен  обем  от  пресни
подземни води в терасните отложения на река Хаджийска. Дебитът им в някои кладенци надминава
40 л/сек. В к.к. Слънчев бряг е открит  термален извор, който до момента не се използва и е без
приложение. Сондажът е на 1 250 м. дълбочина и с дебит 2 л/сек.
Управлението  на  водите  на  територията  на  община  Несебър  попада  под  юристдикцията  на
Басейнова дирекция Черноморски район.

Почви и полезни изкопаеми
Според картата на основните Агроекологични райони в България, РР Несебър попада в района на
чернозем-смолниците и канелените горски почви. 
Територията на община Несебър включва няколко почвени типове:
Канелени  горски  почви -  те  преобладават  в  землищата  на  гр.  Обзор  и  на  селата  Козница,
Раковсково, Приселци, Баня, Емона, Кошарица и Тънково.
Алувиално-делувиалните почви са разпространени по долинните разширения на речната мрежа.
Черноземи се срещат само в землищата на селата Тънково, Равда, Гюльовца и Оризаре – в долината
на р. Хаджийска.
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Блатните почви са разположени в землището на гр. Несебър. Срещат се малки площи солончаци в
землищата на гр. Несебър и Свети Влас.
Почвените  ресурси  предлагат  ограничени  възможности  за  интензивно  земеделие.  Най-
благоприятни са условията за лозарство и овощарство. В териториите, където е застъпен чернозем
може да се развива ефективно производство на зърнени и технически култури. 
Голяма  част  от  земите  на  селскостопанския  и  горския  фонд  са  подложени  на  ветрове  и  водна
ерозия. Почвите в Старопланинската част на община Несебър са подложени на водна ерозия - от
средна до силна степен. Равнинната част на общината е подложена частично на ветрова ерозия. 
Почвеното замърсяване  е  функционално  и  териториално  обвързано  с интензивната  употреба  на
минерални  и  синтетични  торове  за  растителна  защита  в  селското  стопанство. Характерно  за
почвите в общината е тяхната засоленост в района на Несебър и Св.Влас.
Община  Несебър  е  бедна  на  минерално  суровини  ресурси.  Разкрити  са  находища  от  локално
значение за пясъци и чакъли – “Инджейско блато”. Находището се експлоатира по открит-кариерен
начин. При с. Оризаре е разкрита кариера за глина. В близост до нея има изградена фабрика за
тухли.  При  с.  Кошарица  има  находища  с  незначителен  запас  на  кафяв  облицовъчен  камък. В
близост до Слънчев бряг има изоставена кариера за инертни материали.

Отпадъци

Община Несебър има разработена „Общинска програма за управление на отпадъците 2006 – 2030
г.”, приета с Решение №8/29.05.2008г.на Общински съвет – гр. Несебър и актуализиран План за
действие 2010-2014г. 

Поради големия брой туристически заведения и хотели на територията на  гр.Несебър,  средното
количество генерирани отпадъци от населението и пребиваващите туристи е по-голямо в сравнение
с останалите населени места в общината.

Система за събиране и извозване на отпадъците
От структурите на “БКС” при Община Несебър се обслужват всички населени места на територията
на Община Несебър. Основната и дейност се състои в сметосъбиране, сметоизвозване и поддръжка
на транспортните средства, озеленените площи, пътни настилки и тротоари.

Регионално депо за ТБО „Братово – Запад”

Община Несебър е член на "Регионално сдружение за управление на отпадъците - регион Бургас",
което  реализира  проект  за:  "Изграждане  на  регионална  система  за  управление  на  отпадъците  в
регион Бургас", финансиран по Приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013
г.", Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5102118-C001/25.08.2011г. Чрез тази система
община  Несебър  извършва  управлението  на  генерираните  отпадъци  в  нейната  територия,  като
процеса  на  депонираане   и  произтичащите  от  това  отговорности,  тя  ги  споделя  с  останалите
участници  от  регионалното  сдружение.  
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Регионалната система за управление на отпадъците в регион Бургас обслужва общо 210 населени
места с близо половин милион жители. В обхвата на системата влизат общините Бургас, Средец,
Камено, Несебър, Поморие, Айтос, Руен, Карнобат, Сунгурларе и представлява комплексен обект,
включващ: "Регионалното депо за отпадъци "Братово - Запад", две претоварни станции за отпадъци
в общините Несебър и Карнобат и довеждащата инфраструктура до тях.

Изградена е инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови и
строителни  отпадъци,  генерирани  на  територията  на  регион  Бургас,  с  която  се  изпълняват
изискванията на Директива 1999/31/ЕС за депониране на отпадъци, националното законодателство,
както и задачите, произтичащи от Националната програма за управление дейностите по отпадъците
2009-2013 г.

Регионално депо "Братово - запад", който е комплексен обект, ситуиран в територията на община
Камено.  Включва  -   Клетка  1  и  площадкова  инфраструктурата,  инсталация  за  сепариране  на
генерираните  количества  отпадъци,  инсталация  за  компостиране  на  биоразградими  отпадъци,
площадки за рециклиране на строителни и едрогабаритни отпадъци от домакинствата, екопарк за
временно  съхранение  на  опасни  и  други  специфични  отпадъци  от  домакинствата,  както  и
оборудване,  необходимо  за  нормалната  експлоатация  на  депото.
На  регионалното  депо   се  депонират  само  така  наречените  "крайни  отпадъци",  т.е.  само  тези
отпадъци, които не биха се използвали повторно или рециклирали. Това от своя страна води до
изпълнение на националната политика за управление на дейностите на отпадъците, чиято основна
цел е все по-голям процент от генерираните отпадъци да се рециклират и/или използват повторно и
да се намали обема на отпадъците, които подлежат на депониранеЯ Община Несебър имаизградена
и функционираща система за разделно събиране на отпадъци  от 2012г.

Биоразнообразие

Морски екосистеми
Обхвата  на  морските  екосистеми  съвпада  с  територията  на  водите  на  Черно  море  от  р.
Фъндъклийска до Бургаската низина и прилежащите към тях плажни и щормови ивици. Основните
параметри,  характеризиращи  морските  екосистеми  на  района,  са  свързани  с  количеството  и
качеството  състояние  на  фитопланктона,  зоопланктона,  зообентоса  и  представители  на
ихтиофауната  като  биологични  компоненти  и  достигнатите  нива  на  замърсяване  на  водното
замърсяване по отношение на органичните вещества, нефт и нефтопродукти.

Горски екосистеми

Дивата флора  с голямо видово разнообразие от дървесни, храстови и тревни видове е природно
наследство с естетическа, рекреационна, икономическа и със своя собствена стойност, която трябва
да се съхрани и предаде на следващите поколения. В района растат  редки, защитени от Закона за
защита  на  природата  и  застрашени  от  изчезване  видове,  включени  в  „Червената  книга  на  Р.
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България”.   Някой  от  най-често  срещаните  представители  на  растителното  биорзанообразие  в
района са:

 Цер
 Космат (бял) дъб
 Обикновен повет 
 Мъждрян
 Черен бор
 Лечебен камшик (жълтото цвете
 Бял равнец
 Червено подъбиче 
 Черен бъз

Защитени местности

Защитена  местност  ”Калината” –  заливна,  лонгозна  гора, истински  оазис,  китка  съхранила
вековни ясени, дъбове, брястове и много храсти на площ от 960 дка растат дървесни, храстови и
тревни  видове,  декоративни  и  лечебни  растения,  включващи  75  растителни  вида,  от  които  27
декоративни и 19 лечебни. Обявена е с цел опазване на естествено находище на блатно кокиче и на
уникално растително съобщество. Защитената територия е обявена със Заповед № 1938/03.07.1970
г. на Министерството на горите и горската промишленост  Тя е от лонгозен тип, представител на
обширните  някога  горски  съобщества  край  някогашното  Несебърско  блато,  от  което  до нас  са
достигнали около 75 растителни вида, 19 от които са лечебни, а 5 са с природозащитен статус. Най-
ценният представител е блатното кокиче (Leocojum aestivum L), чието находище е на повече от 20
ха
Защитена  местност  “Ортото - Запазена  високостъблена  гора,  в  която  не  са  водени  главни
(възобновителни) сечи за повече от сто години, намираща се приблизително на три километра по
въздушна линия от връх “Свети Илия”. Защитената местност “Ортото” (587,6 ha) e обявена с цел
опазване на характерен ландшафт, естествени вековни смесени широколистни гори с богат видов
състав и местообитания на редки растителни видове и съобщества.
Защитената  местност  “Иракли” (42,3  ha)  е  обявена  с  цел  опазване  на  типични  крайбрежни
хабитати на редки и застрашени растителни видове (пясъчна лилия и млечка,  морски ранилист,
пясъчна млечка, татарски млечник, морски ветрогон) и птици. Разположена е в землището на с.
Емона, северно от Несебър. Района представлява ботанически оазис.
Защитената местност “Смриките” (48,9 ha) е разположена в землището на гр.Несебър. Обявена е
с  цел  опазване  естествено  находище  на  червена  пираканта  и  включващото  го  растително
съобщество.
Защитената  местност  «Пясъчна  банка  Кокетрайс» (760  ha)  e  обявена  с  цел  опазване  на
характерна бентосна фауна. Разположена е в акваторията на Черно море.
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Природни забележителности
Природната забележителност “Нос Емине” (50 ha) е обявена с цел опазване на забележителни
геоложки и ботанически обекти.
Природната  забележителност  “Пясъчни  дюни” е  разположена  в  местността  “Бабата”  при  КК
”Слънчев бряг”. Обявена е за опазване на уникални геоложки образувания.
Природната забележителност “Пясъчни дюни” обхваща 5 пясъчни дюни в КК «Слънчев бряг».
Натура 2000

Таблица 3 – Защитени зони по Натура 2000, попадащи в обхвата на община Несебър

Koд на 
защитена 
зона

Име на защитена 
зона

Община
Тип на защитена 
зона

Описание

BG0000574
Ахелой - Равда - 
Несебър

Несебър

Защитена зона по 
директивата за 
местообитанията

Обща територия: 3925.51 
ха  | Територия: 743.66 ха  |
Акватория: 3181.85 ха

Разположена в землищата 
на Ахелой, Каблешково, 
Медово

BG0002043 Емине

Несебър

Защитена зона по 
директивата за 
птиците

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

Разположена в землищата 
на Ахелой, Габерово, 
Горица, Каблешково, 
Каменар, Козичино, Лъка, 
Медово, Порой

BG0001004 Емине - Иракли

Несебър

Защитена зона по 
директивата за 
местообитанията

Обща територия: 11282.80 
ха  Територия: 9116.25 ха 
Акватория: 2166.55 ха

Разположена на землищата
на Баня, Емона, Несебър, 
Обзор, Свети Влас

BG0000133
Камчийска и 
Еменска планина

Несебър
Защитена зона по 
директивата за 
местообитанията

Обща територия: 63678.47 
ха  Територия: 63678.47 ха

Горица, Козичино
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BG0002044 Камчийска планина

Несебър

Защитена зона по 
директивата за 
птиците

Обща територия: 88883.76 
ха  Територия: 86145.66 ха 
Акватория: 2738.09 ха

Разположена на землището
на Козница, Обзор, 
Приселци, Раковсково

По известните представители на фауната в територията на МИРГ  Несебър - Месемврия:

 Благороден елен

 Лисица 

 Сърна 

 Дива свиня 

 Чакал 

 Черен 

 Гривяк 

 Гарван гробар 

 Шипобедрена сухоземна костенурка 

 Крехар 

 Смок-мишкар 

 Жаба дървесница  

Горският фонд на община Несебър се стопанисва от Държавно лесничейство “Несебър”, в което се
включва и горския фонд на община Поморие. На Община Несебър е възстановена собствеността
върху 106 608,986 дка гори по Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от
горски фонд. 
Горите  и  земите  в  защитени  територии са  с  площ 233,9  ха  и  включват  защитени  местности  и
природни забележителности. 
В  горите  се  провеждат  възобновителни,  отгледани  и  санитарни  сечи  с  цел  устойчивото  им  и
многофункционално стопанисване, запазване, развитие и обогатяване на горските екосистеми и на
биологичното разнообразие в тях.
По  състав  горите  в  община Несебър са  широколистни,  с  малки  изключения  на  иглолистни,
създадени по изкуствен път чрез залесяване с бял и черен бор, морски бор и дугласка. Представени
са и от естествено растящи видове и площтни залесявания,  нискостеблени гори,  храсти,  тревни
площи и билки. 
Специално  внимание  се  отрежда  на  редките  и  застрашени  растителни  видове,  представящи
предимно  специфичната  растителност  по  дюните  и  имащи  екологично  и  научно,
атрактивно/познавателно  значение.
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Насоки за  бъдещото развитие и   подобряване  на  средата  за  работа  и  живот на  територията  на
МИРГ, чрез устойчиво оползотворяване на природните дадености:

 Разнообразяване на икономиката в крайбрежната  зона,   чрез  създаване на   познавателни
маршрути, експозиции, музеи и аквариуми, който презентират уникалната природна среда;

 Полагане на максимални усилия за опазване и възстановяване на природните ресурси;

 Балансирано развитие между брега и вътрешността на територията на МИРГ чрез създаване
на атрактивни и наситени с преживявания тематични атракции, ситурирани във вътрешната
част на територията

 Популяризиране на уникалната сухоземна и морска природа на територията.

2.2 Анализ на нуждите и потенциал

Население

По данни на НСИ  общият брой на населението в община Несебър /  Рибарски район Несебър
към 31.12.2016 г. е 27 273 души. То е разпределено в 14 население места в общината.
През последните 30 години населението на общината се е увеличило с около 24 % във връзка с
интензивното  развитие  на  стопанския  туризъм  в  района  като  концентрацията  на  населението  е
довело до обезлюдяване на територията във вътрешността на общината.

Гъстотата на населението в община Несебър за 2016г.е над средната за областта – 64,9 човека/км2
и близка до тази в страната ( 64,45 ). 
Преобладаващата част от населението в общината- близо  70 % е концентрирано в трите града  в
крайбрежната  зона  -  Несебър,  Обзор,  Свети  Влас   и  село  Равда,  което  се  дължи предимно  на
развитието на туризма в крайбрежните населени места.
В следващата таблица е направено сравнение на броя на населението в община Несебър  за период
от  седем  последователни  години.  Прави  впечатление  факта,  че  от  2010г.  до  края  на  2016г.
населението се е увеличило с близо 700 човека,  което е благоприятна тенденция в сравнение с
тенденциите за броя на населението в други общини в България. Най-малко е било населението в
община Несебър през 2011г. – едва 23 145 души. След тази година се наблюдава увеличаване на
броя на населението с близо 4000 души и достига 27 273 човека в края на 2016г..

Таблица 4 - Население по години,  местоживеене и пол                                                       (брой)
Общин
а 
Несебъ
р   Общо В градовете В селата

Година   всичко    мъже     жени   всичко  мъже  жени    всичко  мъже  жени
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2010 26692 13768 12924 18370 9537 8833 8322 4231 4091 

2011 23145 11555 11590 15588 7727 7861 7557 3828 3729 

2012 23634 11780 11854 15950 7889 8061 7684 3891 3793 

2013 24481 12184 12297 16573 8191 8382 7908 3993 3915 

2014 25729 12744 12985 17523 8600 8923 8206 4144 4062 

2015 26920 13347 13573 18414 9043 9371 8506 4304 4202 

2016 27273 13476 13797 18704 9156 9548 8569 4320 4249

Община  Несебър  е  една  от  малкото  общини  в  страна,  която  в  последните  години  отчита
положителен естествен прираст,  което в комбинация с ниското ниво на миграция създава добри
предпоставки за съхраняване на човешкия капитал и осигуряване на работна ръка на местно ниво.
Тези процеси гарантират и наличието на минимална критична маса от активни местни хора, който
да работят в посока привличане на извънбюджетни инвестиции за развитие на местната икономика
и социални услуги.  Естественият прираст на населението на община Несебър  е положителен от
2000 г. насам.  
Изводите за икономическата активност на населението, основаващи се на направените демографски
анализи и оценки, са следните:

 коефициентът на икономическа активност в община Несебър  е благоприятен за местната
икономика;

 наблюдава се ясно изразена сезонна заетост – висока през летния сезон и ниска през зимния;

 необходимо е да се работи в посока целогодишна заетост;

 най-голям брой безработни сред населението са лицата над 55 годишна възраст. Делът на
безработните лица със средно образование е най-висок;

 броят на заетите лица в туристическия сектор е с най-висок дял;

 равнището  на  безработица   е  променлива  величина,  но  е  тенденция  за  общината  през
последните години.

За да се задържи активното население в РР Несебър е необходимо да се работи в посока разкриване
на  нови  работни  места  са  свързани  предимно  с инвестиции  в  туризма  и  рибарския  сектор,
преработвателната рибна промишленост и морските атракции.  За разкриването на нови работни
места  ще  допринесе  прилагането  на  координиран  инвестиционен  маркетинг  за  привличане  на
проектно  финансиране  от  местния  бизнес.  Инициативите  за  повишаване  на  инвестиционната  и
стопанската активност на местните предприемачи и привличане на външни инвеститори, могат да
бъдат повишени чрез добре планирано изграждане на капацитета, обмяна на опит и организиране
на фестивали и събития в територията с цел удължаване на туристически престой и извън активния
сезон.
Основният ресурс на РР Несебър, около който е в основата на голяма част от местния бизнес е
свързана с наличието на море и благоприятен климат. Трябва да се насочат усилията към прилагане
на  дългосрочни  политики  за  мобилизиране  и  пълноценно  използване  на  тези  ресурси  и
възможностите на човешкия фактор и да се планира дългосрочно инвестиране на време и капитали
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в  повишаване  на  възможностите  на  пазара  на  труда  на  жителите  на  общината  и  развитие  на
устойчив рибарски сектор и свързаните с него производства и услуги.

Безработица

Община Несебър е община със сравнително ниска безработица, основно  поради силно развития
туризъм в територията. По-голям процент безработни лица са регистрирани в селата, отдалечени от
крайбрежието.
Заетостта на трудоспособното население е основно през летния сезон, което води до увеличаване на
безработицата  през  неактивния  туристически  сезон.  Необходимо е  да  се  търсят  алтернативи  за
диверсификация  на  производства  на  хранително-вкусовата,  леката  промишленост  и  селското
стопанство.

Култура 

Културният потенциал на общината е много голям.  Налични са редица археологически, културно-
исторически  и  архитектурни  обекти.  Те  могат  да  служат  като добра  база  за  обогатяване  на
културния облик и за развитие на общината.  Община Несебър развива културната си дейност в
читалища,  музеи, галерии и архитектурни паметници на територията на общината.  Материално-
техническата база се нуждае от постоянна поддръжка, за което е добре да се използват възможности
за външно финансиране. Културно-историческото наследство на територията на община Несебър
включва 119 недвижими обекта: 103 са архитектурни паметници и 16 археологически обекти. В
Несебър  културните  ценности  са  се  напластявали  в  различни  епохи  -  тракийско,  елинско,
византийско,  възрожденско  и  ново  време.  Несебър  е  един  от  най-древните  градове  в  Европа,
възникнал преди повече от 3200 години.  От културно-историческа гледна точка гр. Несебър има
световно значение, което е признато с включването на “Старинен Несебър” в списъка на ЮНЕСКО
за световно културно наследство (1983 г.). Територията на стария град е обявена за архитектурно-
градоустройствен и археологически резерват с постановление на МС 243/18.07.1956 г. Най-ценни,
експонирани  и  атрактивни  са  обектите  на  Несебърския  полуостров  -  11  раннохристиянски  и
средновековни  църкви,  уникални  архитектурни  ансамбли  от  73  възрожденски  къщи,  крепостни
стени и други археологически обекти. 
На  територията  на  рибарския  район  има  множество  регистрирани  обекти  с  национално  и
международно значение – църкви, базилики, крепостни стени и др.
В  същото  време  културно-историческото  наследство  на  община  Несебър  се  сблъсква  с  редица
проблеми:  натовареността  на  обектите  с  туристически  посещения  над  капацитета  им,  липсва
концепция  за  естетизиране  на  средата,  непрофесионално  осветление,  лошо състояние  на  някои
информационни  табели,   небрежно  отношение  на  наемателите,  лоша  координация  между
общинските и държавните органи, неправомерно преустройство на някои къщи, липса на средства
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за  благоустрояване,  липса  на  единна  електронна  информационна  система,  липса  на  кадри  за
проучване, консервация и опазване, прекомерна урбанизация и др.

Голяма част от културната дейност в общината се реализира чрез местните читалища, има такива
във всички населени места в територията.
Рибарският  район  има  богат  културен  календар  и  е  характерно  наличието  на  няколко  местни
фестивала  през  годината,  но  никой  от  тях  не  акцентира  конкретно  върху  рибарството  като
характерна  черта  за  територията  на  МИРГ.  Липсва  музей  на  рибарството  или  морето,  няма
аквариуми, който да показат морското биоразнообразие, няма интерактивни морски музеи.

Според избрания от НКПР модел на урбанистично развитие,  общинският център гр. Несебър като
град от четвърто йерархично ниво, представлявайки агломерационно образувание от туристически
тип,  развито  под  влиянието  на  съвременните  урбанизационни  процеси  и  притежаващ
преобладаващи туристически функции. За агломерационните образувания е важно повишаването на
тяхната  конкурентоспособност  чрез  обединяване  на  ресурсите  и  кооперирането  на  секторните
политики. Предлага се специална политика за стабилизиране на мрежата от малки градове от 4-то
йерархично  ниво  (какъвто  е  гр.Несебър),  тъй  като  от  състоянието  на  тези  градове  ще  зависи
насоката на развитие на периферните селски и планински райони.
Икономическото развитие на община Несебър е над средното за страната.  Тя е сред общините,
които заемат изключително важно място в развитието на Черноморския регион и областта. Богатите
природни  ресурси,  културно-историческото  наследство  и  изключително  благоприятното
транспортно-географско положение са фактори, които определят водещото значение на туризма и
рибарството  и свързаните с него дейности в икономическата структура на общината.
В рамките на общината, развитието на неземеделските сектори (особено извън крайбрежната зона)
е възпрепятствано от по-лошите инвестиционни възможности, по-високия инвестиционен риск и
разходи, ниските доходи и високата бедност, по-ниското качество на работната сила и публичната
инфраструктура,  достъпа до информация,  обучение,  консултации и кредит.   Наблюдава се ясно
изразена  поляризация  по  отношение  на  развитието  на  селата,  отдалечени  от  черноморското
крайбрежие, където са на лице множество проблеми и предизвикателства. 
Индустриалният  сектор  създава  около  една  трета  от  добавена  стойност  и  заетостта  в  селските
райони. В много от районите индустрията е слабо интегрирана с местната икономика и се развива
на база на оползотворяване на предимството на по-ниската цена на труда. Слабо е развитието на
секторите,  които добавят стойност към произвежданите първични продукти или оползотворяват
други местни ресурси.  Секторът  на  услугите  създава  около половината  от  добавена  стойност  в
предимно  селските  райони  (52  %)  и  има  значително  по-малък  дял  в  заетостта  (40  %).
Преобладаващият  дял от  заетостта  в  услугите  се  пада  на  публичните  услуги,  ,  хотелиерството,
търговията, ресторантьорството и транспорта.
През  летния  туристически  сезон  община  Несебър  привлича  работна  сила  от  други  райони  в
страната. Крайморските територии имат голям потенциал за развитие на  устойчив туризъм  чрез
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опазване и експониране на природното и културно наследство и насърчаване на приемственост по
отношение на живото наследство и традициите. Община Несебър не използва цвлостно ресурсите
на  територията  за  развитие  на  културен,  приключенски,  природолюбителски,  балнеолечебен,
селски  и  друг  тематичен  туризъм.  Потенциалът  на  рибарския  сектор  и  свързаните  с  него
преработваща промишленост и туристически услуги не се използва пълноценно, поради неразвити
публично-частни  партньорства,  липса  на  сътрудничество  и  увереност  в  рибарската  общност,
недобрата   координация  и  комуникация  между  участниците  във  веригата  морски  ресурси  –
преработване –териториална марка за качество - предлагане,  неразвити атракции и отсъствие на
обучен и квалифициран персонал и експертиза. 
Водещ отрасъл в икономиката на община Несебър е морския туризъм.  На територията на общината
е  налице  потенциал  за  развитие  на  преработвателна  промишленост,  морски,  познавателен  и
конферентен туризъм, има множество пазарни ниши за  повишаване на качеството на предлаганите
услуги. Един от проблемите в рамките на община Несебър е зависимостта на местната икономика
от туристите през летния сезон и чувствителното намаляване на обемите на работа през останалата
част  от  година  поради  липсата  на  алтернативни  форми  на  туризъм  и  слабо  развитата
производствена  дейност.  Необходимо  е  да  бъде  подпомогната  диверсификацията  на  рибарския
сектор и да се вдъхне увереност на рибарската общност, чрез финансиране на интегрирани проекти
с висока добавена стойност  именно в  този сектор,  така  че  да се  задържи максимална добавена
стойност в общината и региона. 

Промишленост

Промишлеността в община Несебър е традиционно слабо развита. Тя има по-скоро спомагателна и
съпътстваща  роля,  без  значим  принос  в  устойчивата  икономика  на  общината.  Основните  под-
сектори  на  преработващата  промишленост  са  “Производство  на  неметални  суровини”  и
“Производство и преработка на хранителни продукти и напитки”. Заетостта в тези производства е
недостатъчно  висока.  Нужно  да  се  търси  разнообразяване  на  икономическата  структура  и
увеличаване на възможностите за заетост в общината чрез.
Необходимо  е  изграждане  и  технологично  обновление  на  предприятията,  с  цел  по-голяма
ефективност на производствата. Трябва да се има предвид обаче, че ресурсите на територията на
общината и структурата на нейната икономика, която традиционно изцяло е организирана около
ефективното функциониране на туристическата индустрия, е трудно да се пренасочат към други
сектори,  без  да  има  нужната  допълняемост  или  поне  клъстерна  свързаност.  Налице е  ресурсна
обезпеченост  и  икономическа  целесъобразност  за  създаване  на  допълващи  се  туризъм  и
диверсифициран устойчив рибарски сектор. 
В първичния сектор на територията се включва аграрният сектор и горското стопанство (вкл. лов и
риболов).  Вторичният  сектор  включва  индустриалните  отрасли  (добивна  и  преработваща
промишленост), а в третичния сектор се включват всички обслужващи отрасли (т.нар. сектор на
услугите). С водещи икономически функции в община Несебър е третичният сектор (туристически
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услуги), допълван от първичния (предимно в дърводобива и риболовния сектор), което я определя
като община с основни обслужващи функции.  
Хранително-вкусовата промишленост в община Несебър, не е структуроопределящ отрасъл, но е
добре осигурена със суровинни. Отрасълът се състои от риболов и преработване, производство на
вино  и  мелничарство.  Към  момента  в  територията  функционират  две  рибопреработвателни
предприятия.
Положително  влияние  върху  местната  икономика  би  оказало  разкриването  на  нови  и
модернизиране  на  съществуващи  МСП  в  преработващата  промишленост  и  разнообразяване  на
произвежданата продукция в тях. Преработващия сектор има потенциал за създаване на работни
места  и  добавяне  на  стойност  към  местни  продукти,  което  създава  предпоставка  за  ускорен
икономически растеж на територията. 
За  подем  на  местната  икономика  ще  спомогне  също  така  кооперирането  и  сдружаването  на
занаятчии,  рибари,  рибо-производители,  представители  на  неправителствения  сектор  и  др.  От
голямо значение за местната икономика е и повишаване на квалификацията на човешкия фактор.

Техническа инфраструктура

През  територията  на  община  Несебър  преминава  първокласния  път  І-91,  обслужващ  основно
крайбрежната й част. Той е част от Европейската пътна мрежа, категоризиран под № Е-87 и свързва
общината  с  летище  Бургас  и  републиканската  пътна  мрежа  (РПМ).  Общата  дължина  на
републиканската пътна мрежа, обслужваща територията на общината е 80.8 км. От тях 42.4 км е
дължината  на  първокласния  път  І-9,  който  е  в  много  добро  експлоатационно  състояние.
Третокласната пътна мрежа е с обща дължина 38.4 км. 
Старото пристанище на Несебър (в южната част на стария град) има регионално значение. То се
използва за приставане на риболовни кораби, пътнически превози и развлекателни туристически
пътувания.  Изграждането  и/или  модернизирането  на  яхтеното  и  рибарското  пристанище  е  от
изключителна  важност за  община  Несебър.  На територията  на  св.  Влас  е  разположено второто
яхтено  пристанище  в  общината.  Със  съдействието  на  общината  е  подновена  морската  линия
Несебър - Слънчев бряг и Несебър-Равда и алтернативния транспорт - „морски маршрутки”. 
В  по  –  голяма  част,  населените  места  в  общината  са  зависими  от  автомобилният  транспорт
обслужван от общинската и националната пътна инфраструктура. За крайбрежните населени места,
в които се развива масов туризъм от огромно значение са морският и въздушен транспорт /летище
Бургас/,  чрез които се осъществява придвижването на значителна част от туристическият поток
през сезона. Автобусният транспорт е със съществено значение за територията на общината. Най –
добре развита и подържана е пътната инфраструктура в населените места по крайбрежието, което е
пряко свързано с зависимостта на туризма в района от туристическия поток.
Образователната инфраструктура в рамките на територията е сравнително добре развита,  като е
осигурена инфраструктура с капацитет отговарящ на нуждите на местното население.
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Водоснабдяването  се  осъществява  от  ВиК  ЕАД,  гр.  Бургас.  Основен  източник  на  питейно
водоснабдяване за територията на община Несебър е язовир “Камчия”.
Недостатъчният  обем на съществуващите водоеми е причина за въвеждане на сезонен режим на
водоснабдяване в летния период - засяга предимно селищата с местни водоизточници, а загубите на
питейна вода при преноса до водопотребителите допълнително задълбочава проблема с недостига
на питейна вода.

Туризъм

Специално  внимание  в  НКПР  се  отделя  на  туризма,  който  се  третира  в  аспекта  на  неговото
териториално  развитие  и  насочване  и  се  разглежда  не  като  тясно  секторно  планиране,  а  като
елемент  на  интегрираното  пространственото  планиране.  Приоритетно  ще  се  развиват  градове  с
потенциал за съчетаване на природни и културни ценности, с утвърдени традиции и положителен
опит и с потенциал за формиране на клъстери. Важно място в политиката за развитие на туризма
има  развитието  на  балнеолечението,  профилактичните  и  лечебните  дейности  в  териториите  с
потенциал  и  наличие  на  минерални  води,  подходящ микроклимат  и  продукти  за  таласотерапия
(морска вода, лечебна кал, морска сол и луга, водорасли). Това дава шанс за развитие на центрове за
СПА и лечебен туризъм и в по - малки общини като Несебър, където съществуват благоприятни
условия  за  съчетаване  на  профилактичните  и  лечебни  дейности  с  други  атракции  за
разнообразяване на туристическия продукт, което ще направи тези комплекси по-конкурентни на
туристическия пазар.
Община Несебър е общината с най-силно равит морски туризъм в България. Природните ресурси са най-
важният  фактор,  който  определя  и  формира  основната  структура  на  общинската  икономика  в
Несебър -  туризъм,  отдих и спорт.  Те превръщат община Несебър в най-голямата туристическа
агломерация на Българското Черноморие, в международно известна и привлекателна туристическа
дестинация.
Туризмът  е  структуроопределящ  отрасъл  в  икономиката  на  община  Несебър.  Заедно  със
съпътстващите услуги (търговия, транспорт и комуникации) той формира близо 89% от приходите
и  60% от  заетостта  в  общината.  Доминира  морският  ваканционен  туризъм.  В  Несебър,  заради
богатото културно-историческо наследство, туристите се ориентират и към културно-познавателни
програми и посещения. По време на активния летен сезон външните посетители утрояват броя на
местното население. Легловата база е съсредоточена в комплекс Слънчев бряг, градовете Несебър,
Обзор,  Св.Влас,  с.  Равда  и  ваканционно  селище  Елените.  Отчита  се  подобрение  в  хотелската
структура  по  категории,  но  липсва  разнообразие.  Новостроящите  се  хотели  отново  са
предназначени главно за морски летен туризъм, а това противоречи на стратегическите намерения
за развитие на алтернативни туристически форми. 
В стратегически план това осуетява възможностите за разширяване на туристическия сезон чрез
развитие на конферентен, голф, културно-познавателен, балнеоложки, екологичен и други форми
на туризъм. 
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Община Несебър има добре работещ сайт за туризъм, който е посещаван и е основен източник на
информация за туризма и туристическите ресурси в общината. На този сайт освен информация за
туризма  може да  се  намери  информация  за  събития,  културния  календар  на  територията  да  се
направи регистрация в туристически обект.

2.3. Анализ на силните страни, слабите страни, възможностите и заплахите
Територията на  МИРГ Несебър - месемврия се характеризира с много благоприятно географско,
крайморско и икономическо местоположение. В територията се намират едни от най-посещаваните
курорти  в  България  –  Несебър  и  Слънчев  бряг.  Отличната  комуникационна  обезпеченост,
разпознаемост  на  територията  и  свързаност  са  предпоставка  за  трансфер  на  стоки,  услуги  и
капитали и развитие на морски туризъм, воден трансорт и риболовен туризъм. Летище Бургас и
пристанище Бургас са само на 24-35 км.   Близостта  и добрата свързаност до двата най-развити
морски центъра на страната Варна и Бургас са категорично предимство за общината по линия на
всички предпоставки за развитие. Местоположението на община Несебър и световната известност
на два от нейните курорти, благоприятния климат, добре развития туризъм, наличието на защитени
територии и дълга брегова ивица с интересна разчлененост са възможност за развитие на различни
дейности с голяма добавена стойност.
За  очертаване  на  основните  предимства  и  недостатъци  в  територята,  евнтуалните  заплахи  и
възможности е изготвен SWOT – анализ на територията на МИРГ Несебър  - Месемврия:

Таблица - SWOT – анализ на територията на МИРГ Несебър  - Месемврия

Силни страни Слаби страни

Благоприятно  географско  и  пространствено
местоположение 

Действащи свлачища

Близост  до  двата  най-развити  източни  центрове  в
страната – Бургас и Варна

Ограничения на дейностите в зоните по натура
2000

Наличие на обширни крайморски територии Концентрация  на  населението  в  крайбрежните
зони

Богата и запазена природа Агресивно застрояване на крайбрежните зони

Богат културен календар Силно изразена сезонност на туризма

Благоприятни климатични характеристики Високо  ниво  на  зависимост  на  местната
икономика от традиционният туризъм

Силно   развит  туризъм  и  богат  избор  от  места  за
настаняване

Ограничения на ЕС за стопанския улов

Запазени живи рибарски общности Незадоволително състояние на междуселищната
пътна мрежа
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Уникални културно-исторически дадености - паметник
на Юнеско в територията 

Влошено  качество  на  някои  компоненти  на
околната среда

Наличие на работна ръка Липса  на  предприемаческа  култура  сред
рибарската общност

Развит сектор на услугите Липса  на  пристанища  във  всички  крайморски
населени места

Голяма част от територията попада в мрежата Натура
2000

Липса  на  съвременни  методи,  технологии  и
средства за риболов

Сравнително добра техническа инфраструктура Затруднен достъп до финансиране за стартиране
на малък бизнес

Територия  с  благоприятни  демографски
характеристики

Недостатъчно  развитие  на  туристически
атракции  и  инфраструктура, различни  от
предлаганите еднотипни туристически услуги

Директен  достъп  до  пазарите  по  Черноморското
крайбрежие и ваканционните комплекси

Недостатъчно  и  неефективно  използване  на
наличните природни дадености

Голям дял на горските територии, които допринасят за
предотвратяване на промените в климата

Остаряло  и  амортизирано  плавателно
оборудване

Наличие  на  летище  и  пристанище   в  близост  до
територията

Липса  на  специализирана  техническа
инфраструктура в сектор „Рибарство”

Възможности Заплахи

Подходящи природни условия и ресурси за развитие на
рибарството и аквакултурите

Засилен  външен  конкурентен  натиск  върху
местната икономика

Възможност  за  интегрирано  развитие  на  рибарския
сектор с други сектори в местната икономика

Намаляване на естствените рибни популации

Разнообразяване  на  местната  икономика  с  нови
дейности и услуги, който ще увеличат заетостта и ще
подобрят качеството на живот на местните жители

Намаляване  на  инвестиционната  и
предприемаческа активност на хората

Увеличаване на заетостта в сектор „Рибарство” Небалансирано  развитие  на  икономиката  в
различните части  общината

Усвояване  на  потенциала  на  наличния  сграден  фонд
засъздаване на морски атракции и експозиции

Конкурентен  натиск  от  страна  на  големите
рибарски фирми от ЕС

По-пълно усвояване на възможностите на  донорските
програми

Труден  достъп  до  кредити,  необходими  за
осъществяване на проектите
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Развитие  на  културно-исторически,  спа  и
балнеологичен,  приключенски,  вело,  еко  и  селски
туризъм и балансираното му разпределение в рамките
не територията

Икономическа  неравнопоставеност  на
представителите  на  сектор  „Рибарство”  в
сравнение с други страни на ЕС

Създаване  на  силни  междусекторни  бизнес
партньорства между рибарския и туристическия сектор

Прилагане  на  интегриран  подход  за  реализиране  на
потенциала на територията

Повишаване на консумацията на риба в територията

Цялостния  SWOT  анализ  дава  основание  да  се  формулират  няколко  основни  проблема  на
територията: 

 Незадоволително  равнище  на  специализираната  техническа  инфраструктура  за  сектор
„Рибарство”;  Нерегламентиран улов и намаляване на рибната популация; 

 Остаряло и амортизирано плавателно оборудване; 

 Липса на модерни преработвателни предприятия и тържища; 

 Липса на интерес сред младото население към традиционния устойчив риболов; 

 Липса на диверсифицирани малки и средни предприятия и услуги за населението; 

 Сериозно  застрояване  на  крайбрежните  територии  и  нарушаване  на  екологичното
равновесие и биоразнообразието; 

 Липса на достаъчно атракции с морска тематика;

 Липса на дребномщабна инфраструктура в полза на туристическия и рибарски сектори;

 Липса на териториална марка за качество и произход;

 Липса на интегрирани многосекторни инициативи;

 Липса на информираност, финансови възможности и недоверие към донорските програми. 

Идентифицирани приоритетни интервенции за територията на МИРГ Несебър - Месемврия 

 Приоритетно  стимулиране на сектор „Рибарство” и производство на аквакултури; 
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 Развитие  и  подкрепа  на  процеси  на  взаимодействие  и  интегриране  между  различните
икономически  сектори  за  създаването  на  уникални  местни  марки  продукти  с  висока
добавена стойност 

 Подобряване на конкурентоспособността на местните продукти,  посредством интегриране
на местните вериги за риболов - рибовъдство - преработка на риба и рибни продукти, така че
да се създадат местни системи за производство на уникални екологично-чисти продукти с
висока добавена стойност. 

 Интегриране  на  територията  с  туристическия  пазар,  представен  от  крайбрежната
туристическа система, посредством подход чрез вериги „територия за атракционен туризъм -
морска курортна зона 

2.4. Потенциал за развитие на територията на МИРГ Несебър – Месемврия
Природен потенциал

 много добри климатични и географски дадености /море, чиста околна среда, въздух, почви,
води/ за развитие на морски и алтернативен туризъм /риболовен, еко, исторически/;

 голяма брегова ивица с красиви плажове и дюни;

 запазена  природа  и  биологично  разнообразие  и  множество  защитени  растителни  и
животински видове;

 Наичие на красиви и запазени гори, стигащи до морския бряг;

 Наличие на красиви плажове и морска вода с добри температурни показатели за плажуване.
Богатите  природни  дадености  са  едно  от  най-силно  изразените  сравнителни  предимства  на
територията на МИРГ Несебър - Месемврия

Техническа инфраструктура

 добра инфраструктурна обезпеченост;

 добра транспортна свързаност; 

 наличие на добре развита селищна мрежа със запазени живи рибарски общности;

 налична комуникационна връзка във всички селища;

 добре развити крайморски селища;

 спортни комплекси, позволяващи провеждането на спортни и масови мероприятия;

 наличие на пристанища в територията;

 наличие на летище на 35 км от територията.
Потенциала  на  територията  е  доба  отправна  точка  за  цялостно  устойчиво  развитие   и

постигане  на  териториално  сближаване  между  крайморската  и  вътрешната  част  на  общината.
Устойчивото  териториално  развитие  ще  се  постигне,  чрез  подобряване  на  транспортната  и
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комуникационна свързаност, което ще улесни достъпа до публични услуги от по-висока степен и
чрез стимулиране развитието на малките населени места.

Социална сфера
Община  Несебър  е  с  благоприятни  демографси  показатели  –  положител  ен  естествен  и

механичен  прираст  и  наличие  на  активно  население  в  трудоспособна  възраст.  Наличието  на
образователна мрежа и детски градини във всички селища е предпоставка и добра възможност за
професионална  подготовка,  ориентирана  към изискванията  на  пазара  на  труда и възможност за
реализиране на програми за квалификация и преквалификация на трайно безработни. Необходимо
са  усилия  за  повшаване  на  капацитета  и  предприемаческата  култура  на  местното  население  и
рибарската общност.

Сравнително  високо  е   нивото  на  предоставяните  публични  услуги  в  системите  на
здравеопазването,  образованието,  културата,  макар и  концентрирани в  крайбрежната  територия.
Разнообразяването на тези услуги ще доведе до подобряване на качеството на живота и създаването
на  подходящи  условия  за  развитието  и  реализацията  на  човешките  ресурси  на  територията  и
увеличаване на равнището на заетостта и доходите.

Икономически потенциал

 стратегическо местоположение;

 наличие на работна ръка;

 добра суровинна обезпеченост;

 свободен сграден фонд за развитие на разнообразни производства;

 добре развит туризъм и търговия;

 неусвоени възможности за риболов и отглеждане на аквакултури;

 високо качество на произведената в територията продукция;

 развитие на занаятчийството;

 развитието  на  клъстери  и  мрежи  за  сътрудничество  като  фактор  за  привличане  на
инвестиции и развитие на нови икономически дейнности;

 развитие  на концесиите  и публично-частните  партньорства  като форма за  привличане на
външен капитал.
Чрез СВОМР на населението на община Несебър ще се  даде възможността да кандидатства

с  проекти  за  рибовъдни  стопанства,  малки  предприятия  за  преработка  на  морска  продукция,
развитие на туристически атракции , нови услугиза населениетои др. Специфичният потенциал на
местната икономика може да бъде активизиран, чрез подпомагане на МСП, които дават основния
принос за развитието на икономиката и са в състояние да генерират икономически растеж, като по
този нчин ще се задържи максимална добавена стойност в територията.

Туристически потенциал 
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Туризмът е основен икономически сектор в територията на МИРГ Несебър- Месемврия и осигурява
основните  приходи  и  заетост  в  територията.  Рибарски  район  Несебър  разполага  с  богати  и
разнообразни  туристически  ресурси  –  природни  и  антропогенни.  По-голямата  част  от  тях  са
свързани със самата крайморска ивица, а по-малката се намира във вътрешността на територията. В
последните  години  община  Несебър  се  възприема  не  само  като  морски,  но  и  на  културно-
туристически център. Общината има разработена програма за развитие на туризма, която очертава
и  систематизира  целите,  мерките  и  проектите,  чиято  реализация  ще  води  до  утвърждаване  на
устойчиви схеми за развитие и управление на туристическите дейности.  Основният туристически
продукт на община Несебър са летни морски почивки – слънце, плаж, море. Въпреки интензивното
туристическо  развитие  на  община  Несебър  през  годините  и  нейната  водеща  роля  в  морският
туризъм  в  страната,  все  още  има  неусвоени  ресурси  и  неизползвани  възможности.  Към
недостатъчно  усвоените  туристически  ресурси  по  крайбрежието  могат  да  бъдат  определени
риболовния туризъм и приключенски туризъм свързан с морето, балнеолечението и удължаване на
туристическия сезон, а също и многобройните паметници на природното и културното наследство,
които предлагат възможност за обогатяване на почивката на море и удължаване на туристическия
сезон. 
В  рамките  на  разглежданата  територия  съществуват  и  много  природни и  антропогенни  зони и
фактори, които биха могли да се използват по - пълноценно за разнообразяване на туристическия
продукт и за целогодишно увеличаване на приходите и заетостта в повече части от територията на
района. 
Районът притежава богато културно-историческо наследство и традиционни занаяти. Всички тези
ресурси са предпоставка за развитието на алтернативни форми на туризъм - културно-исторически,
конгресен  туризъм,  еко  -туризъм,  риболовен  туризъм,  балнеоложки,  винен  туризъм,  и  спортен
туризъм.  Въпреки,  че  морският  туризъм  в  района  утвърждава  през  годините  едностранното
развитие на района и неговият потенциал в бъдеще могат да се използват за постигне на единна
туристическа  идентичност, чрез  включване  на  населени  места  и  територии  от  общината  извън
утвърдените туристически центрове. Трябва да се създаде механизъм за комплексно предлагане на
туристическите атракции, единно маркетиране.
 Има реални условия за развитие на т.н. риболовен туризъм. Привлекателни и добре поддържани
села,  подходящ  жилищен  фонд,  богата  и  оригинална  кухня,  запазени  рибарски  общности  и
трядиционни  форми  на  риболов. Има  пазарни  предпоставки  за  предлагане  на  комбинирани
туристически  пакети  свързани  с  комплексни  туристически  услуги  за  риболов  и  дегустация  на
различни традиционни местни земеделски продукти и напитки произведени в територията.

Потенциал в Рибарския сектор
За развитие на рибарския сектор в територията на МИРГ Несебър - Месемврия е необходима

целенасочена финансова подкрепа за подпомагане на дейности, които насърчават икономическата
диверсификация и създаването на конкурентни предимства, който ще дадат тласък за възраждането
на местните рибарски общности.
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От направения анализ на територията на МИРГ и развитието на сектора на рибарството и
аквакултурите,  производството,  равнището  на  технологиите,  маркетинга,  качеството  на
продукцията, потребителското търсене се оформят належащи ключови области за въдейстие:

 диверсификация; 

 конкурентоспособното участие на секторите на рибарството и аквакултурите в устойчивото
развитие на рибарския район;

 интегрирано  развитие  на  туристическия  и  рибарския  сектор  и  реализиране  на  съвместни
инициативи;

 насърчаване на иновативни подходи за осигуряване на растеж и работни места;

 добавяне на стойност към продуктите от риболов и аквакултури;

 обучения и изграждане на капацитета на рибарските общности;

 развитие на риболовен туризъм;

 насърчаване на потреблението на местна риба и рибни продукти в територията;

 насърчаване създаването на конкурентоспособни местни производства.

От направения анализ на територията става ясно, че условията за заетост и предприемачество са
трудни и се влошават, което обяснява и отрицателните последици като ниски доходи и липса на
предприемаческа  активност  сред  населението в  риболовните  райони.  За  територията  на  МИРГ
Несебър – Месемврия  може да се посочи, че тя – подобно на други няма достатъчно собствени
финансови  и  човешки  възможности,  за  да  инициира  самостоятелно  обновяване  на  местната
икономика  и  устойчиво  социално-икономическо  развитие   и  е  важно  да  бъде  подпомогната с
финансиране и капацитет с цел постигане на дългосрочно устойчиво развитие. Необходимо е да се
търсят  възможности  за  подобряване  на  бизнес  средата,  за  привличане  на  инвестиции  за
технологично  обновяване  и  разширяване  на  производствения  и  преработвателния  сектор,
подпомагане на малкия и средния бизнес и обновяване на риболовния парк.

Степента  на  осигуреност  на  територията  с  информация  и  със  специализирана  туристическа
инфраструктура за алтернативни форми на туризъм все още е недостатъчна на фона на нейните
природни  дадености  и  потенциал.  Изградените  туристически  атракции  са  недостатъчни  и
еднотипни,  а  предлагането  на  допълнителни  туристически  услуги  е  разпокъсано  и  несвързано.
Липсва стратегия за единно маркетиране и групово предлагане на местните културни и исторически
атракции. Необходимо е да се работи в посока създаване на междусекторни туристически продукти
и услуги, който да са нови, но характерни или за територията и пряко свързани с основния местен
ресурс - морето. Важно е да бъде подпомогнат процеса на усвояване на нови пазарни ниши, за
които има потенциал и ресурси.
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2.5. Зависимост на района и местното население от дейности, свързани със секторите на 
рибарството и аквакултурите.

В Територията  на  община Несебър се отчитат две основни икономически активности -
предоставянето на туристически услуги и риболов и преработка на риба. Броят на заетите
в  сектор  туризъм  и  услуги  е  над  75% от  общо  заетите  лица  на  територията.  Това  се
обуславя  от  географското  разположение  на  територията,  близостта  до  Черно  море,
традиционният поминък на територията в миналото и настоящия интерес на българските и
чуждестранните туристи към този край. Секторът на туризма и свързаните с него услуги
дават 85% от приходите. 

Рибарският сектор на територията на община Несебър осигурява традиционен за този край
поминък  и  дава  специфичен  облик  на  други  сектори  –  например  ресторантьорство,
туризъм и др. Повече от 300 са риболовците в територията, за които риболова е основен
поминък.

В сравнение с други общини край Черно море, в Несебър секторът на аквакултурите едва
сега  набира  скорост,  но  има  тенденции  и  предпоставки  за  развитие  в  близко  бъдеще.
Застаряването  на  хората,  занимаващи  се  с  риболов,  както  и  конкуренцията  на  рибни
продукти  и  аквакултури,  внесени  от  други  страни  сериозно  застрашават  този  сектор.
Необходими  са  сериозни  инвестиции  и  подпомагане  на  територията  и  на  рибарската
общност с изграждане на капацитет, обмяна на опит и демонстриране на добри практики
от  други  територии.  Необходимо  е  по  атрактивен  и  увлекателен  начин  да  се  създаде
приемственост между рибарите и младото поколение, така че този древен занаят и вековни
традиции да не се изгубят, а да се запазят и популяризират, защото са част от цялостния
облик на територията.

В  територията  на  МИРГ оспешно  се  развиват  3  мидени  ферми,  който  разнообразяват
местната икономика.
От  гледна  точка  на  критерия  „наличие  на  критична  маса  хора”  територията  на  МИРГ
Несебър - Месемврия напълно отговаря на изискванията и има отлични предпоставки за
успешно прилагане на местната стратегия за развитие.
От гледна точка на разбирането за устойчиво развитие на рибарските области по смисъла
на регламентите на ЕС, природните ресурси на  територията на МИРГ са изключително
благоприятни  за  диверсификация  на  социално-икономическите  усилия  в  посока,  която
компенсира негативите от промените в рибарския сектор и ще води до намалаяване на
натиска върху естествените ресурси. 

Територия и водоеми в РО

Територията на МИРГ Несебър - Месемврия е крайморска територия, в която има наличие
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на 1 500 дка плажни ивици, включително 670 дка дюни.

Старото пристанище на Несебър (в южната част на стария град) има регионално значение.
То се използва за приставане на риболовни кораби, пътнически превози и развлекателни
туристически пътувания. Изграждането и/или модернизирането на яхтеното пристанище е
от  изключителна  важност  за  община  Несебър.  На  територията  на  курорта  св.  Влас  е
разположено второто яхтено пристанище в общината. Крайно наложащо е изграждане на
пристанище в гр.Обзор, където до мента няма изградено такова и това е сериозна пречка
пред развитието на рибарския сектор в града.

Основният водоем в РР е крайморските води на Черно море, който са основният двигател и
ресур в развитието на община Несебър. Морската вода е едно от най-ценните природни
богатства  на  общината.  Рекреационните  й  качества  се  определят  от  благоприятния
термичен режим, който в съчетание с добрите климатични фактори позволява сравнително
дълъг курортен сезон. 

В община Несебър се намира уникалната местност Иракли до с. Емона, където са запазени
типични крайбрежни хабитати на редки и застрашени растителни видове и птици
Язовири:

- яз.Порой;
- яз. Ахелой;

В територията  има изкуствено  създадена  водна  площ на  мястото  на  бивша кариера  за
пясък в двете й гнезда западно от КК “Слънчев бряг”;
Крайбрежието на Черно море и басейните и устията на реките в територията имат важно
значение за съхраняване на биологичното разнообразие в района.

Риболов и рибовъдство

Риболова е  вековна традиция  в  Рибарски  район Несебър -  риболова е  бил средство за
поминък и оцеляване. В територията се извършва любителски риболов, полу-любителски
риболов и промишлен риболов. Осъществява се по традиционен начин – с малки рибарски
лодки основно от собственика – рибар, както и чрез големи плавателни съдове с екипаж.
Официално по данни ИАРА в акваторията на Черно море, в близост до община Несебър
функционират 5 броя рибовъдни стопанства, включително и 3 мидени ферми. Риболовът и
рибовъдството имат голямо икономическо и обществено значение за района.  Освен,  че
ежедневно зареждат местните заведения и ресторанти с прясна морска риба, те са и част от
усещането за  специфичен морски  туризъм.  В  територията риболовът продължава да се
практикува ежедневно и да дава прехрана на много семейства.  Търговията с уловената
риба е чрез директна продажба – на търговци или на хотелиери. Във вътрешните водоеми
на община Несебър няма регистрирани обекти за отглеждане на сладководна риба или
други водни организми. 
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В  рамките  на  община  Несебър  няма  законово  регистрирани  и  функциониращи  рибни
пазари, борси или центрове за директна продажба на риба и морски продукти. Рибарската
общност многократно е заявявала необходимостта от създаване на такава рибна борса или
рибарско  тържище  с  необходимото  оборудване,  регламенти  и  санитарно-хигиенни
условия. Това е необходимо с цел да се отстояват единни пазарни цени от рибарите и да се
задържа добавена стойност в рибарската общност, а не да се измества към търговците и
прекупвачите на риба.

Съгласно  информацията  от  регистъра  на  община  Несебър,  на  нейна  територия  има
регистрирани 1126 плавателни съда, като 10 от тях са с дължина над 20 метра.

Специализирани рибни стопанства

В територията  на община Несебър,  издадените удостоверения за стопански риболов са
както следва:

2016г. – 152 бр.

30.09.2017г. – 110 броя

В  акваторията  на  Черно  море,  в  рамките  на  община  Несебър  функционират  5  броя
рибовъдни стопанства, 3 мидени ферми. 

Издадените  билети  за  любителски  риболов  за  община  Несебър  за  2016г  и  към  30
септември 2017г. Общо са 332броя.

Реално  функциониращите  преработващи  предприятия  за  риба  и  рибни  продукти  за
територията  на  община  Несебър  към 2017г.  са  3  броя.  Целия  рибарски  улов,  който
рибарите  не  успяват  да  продадат  за  директна  консумация се предоставя на  местните
преработвателни  предприятия  и  по  този  начин  цикъла  суровина  –  краен  продукт  се
затваря.

Консумация на риба

В  община  Несебър  като  крайморска  туристическа  дестинация  с  развит  туризъм  се
консумира значително количество морска риба и морски дарове, далеч над средното ниво
за страната  и много повече в  сравнение с други общини от вътрешността  на страната.
Местните търговци и хотелиери купуват прясна риба директно от рибарите.  Има обаче
какво  да  се  желае  в  това  отношение,  тъй  като  част  от  консумираната  риба  и  морски
продукти не са от местната  акватория и са достигнали до потребителя прескачайки по
веригата  местните  риболовци.  В  територията  нама  специализирани  типични  рибни
ресторанти,  който  да  предлагат  само  морска  храна  и  същевременно  да  подпомагат
рибарския сектор, като популяризират качествата на морските дарове от територията няма.
Все  повече  се  търсят  традиционни  заведения,  където  освен  прясна  храна  и  тематични
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менюта,  да  може да  се  усети  атмосферата  на  региона  и  престоя  на  туристите да  бъде
деликатно анимиран.

Търговия с риба

В територията на МИРГ Несебър - Месемврия няма обособено и специализирано тържище
за риба и аквакултури. Риболовците и преработвателите не работят клъстерно, а по-скоро
индивидуално и това им пречи да отстояват пазарните предимства на уловената  риба и
рибни  продукти.  Продажбата  е  директна  –  между  рибаря  и  търговеца.  В  предвид  на
нарастващия  обем  на  търсене  на  уловената  в  територията  риба  и  кръстопътното
местоположение на община Несебър е наложително изграждането на рибно тържище и
регистрацията  на  териториална  марка  за  качество  на  уловената  в  територията  морска
продукция.

Фирмите в сектор рибарство са предимно малки, а рибарството е представено както от
индивидуални  рибари,  така  и  от  сравнително  големи  риболовни  съдове  с  екипаж.  За
отглеждане на морските продукти (миди) и риболова от една страна се залага на модерни
технологии, а от друга на благоприятният климат и на възможностите на Черно море.

За периода 2011-2016г. броя на издадените свидетелства за придобита правоспособност за
извършване на  стопански риболов съгласно разпоредбите на чл.14 от  ЗРА са 18 броя.

Част от по-големите фирми, извършващи стопански риболов планират веднага след улова
да могат да обработят улова още на плавателния съд, да го етикетират и на сушата той да
се разтовари и да поеме вече като полу-готов или готов продукт, което е най-пазарния
начин за задържане на добавена стойност в сектора и в рамките на рибарската общност. За
целта се търси финансиране за дооборудване на някои плавателни съдове и регистрацията
на собствена  марка и  технологичен процес на  обработка. В територията  има нужда от
специализирани оборудвани транспортни средства за транспорт на прясна уловена морска
храна, с цел запазване на нейните качества и пазарен вид.

Предизвикателства пред сектор „Рибарство”

Секторът  на  рибарството  се  сблъсква  със  сериозни  ограничения,  допринасящи  за
намаляване на неговата рентабилност и загуба на работни места в определени, зависими от
рибарството и аквакултурите райони. Това се отразява върху местната икономика, която
губи своята жизнеспособност и възможност за предоставянето на услуги на своите жители.
За  рибарските  райони  и  рибарските  общности  е  характерно,  че  всички  се  нуждаят  от
допълнителен  организационен  и  административен  капацитет,  който  да  мобилизира
местните човешки ресурси към мислене и бизнес-планиране в посока конкурентоспособно
рибарство и преработка и задържане на максимална добавена стойност в територията. В
територията  на  МИРГ Несебър -  месемврия е  необходима  целенасочена  финансова
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подкрепа за развитие на дейности, които насърчават икономическата диверсификация и
създаването на конкурентни фирми и марки, който могат да спомогнат за възраждането на
рибарските  общности  и  района  и  развитието  на  конкурентен  рибарски  сектор.  В
територията  за  рибарския  сектор като  най-фрапиращи  проблеми  се  очертават
инфраструктурните  и  секторни  проблеми  и  липсата  на  средства  за  обновяване  и
модернизиране  на  риболовния  парк  на  територията. Сериозен  проблем  е  ипсата  на
пристанище или пристан в  гр.Обзор и необходимосттаот модернизиране на рибарското
пристанище в гр.Несебър.

Сериозна е липсата на музеи и аквариуми, които да представят традициите и историята на
риболова през годините, а същевременно да могат да покажат подводния свят на  Черно
море.  Липсват  достатъчно  на  брой  типично  морски  атракционии  такива,  който  да
популяризираттрадиционния риболов в територията.

За  рибарските  територии е  необходимо планиране,  насочено  към създаване  на  предпоставки  за
разнообразяване  на  местната  икономика  с  нови  услуги,  продукти  и  производства и  шанс  за
навлизане на иновациите в ежедневието на хората. 
Необходимо  е  да  се  създадат  модели  за  сътрудничество  и  работа  в  мрежа  между  различните
икономически сектори в територията. Коопериране и взаимно подпомагане на секторите туризъм и
рибарство би  довело  до  засилване  на  ролятаи  влиянието  на  всеки  един  от  тях. Трябва  да  се
инвестира  в  изграждане  на  капацитета  на  рибарските  общности  и  да  се  създадатмеханизми  за
тяхното по-активно участие в местната икономика и социално-културен живот.

3. Описание на стратегията, включително нейния интегриран и иновативен характер. 
СВОМР на МИРГ Несебър – Месемврия е разработена от местните заинтересовани страни, така че
максимално да отговаря на местните нужди, като същевременно отчита наличието на минимална
критична маса от активни местни хора и ресурсната обезпеченост на средата. Глобалната цел,  към
която са насочени усилията на хората от територията е да се постигне максимално въздейтвие за
подобряване на качеството на живот в територията и усойчиво развитие на рибарския сектор чрез
възможностите на СВОМР. Сам по себе си рибарският сектор не може да се развива самостоятелно
от  останалите  икономически  сектори  в  територията,  затова   в  СВОМР са  предвидени  мерки и
дейности за неговото интегрирано развитие заедно със сектора на туризма и услугите, а определени
дейности и със сектора на винопроиводството. Интегрирания характер на СВОМР проличва чрез
формулираните  три приоритета  за  развитие,  като всеки от  тях дава възможност за  интегрурано
развитие. Целта на тази интеграция е да се задържи максимална добавена стойност във веригата
чрез съвместното развитие на секторите, да се подобри сътрудничеството, подкрепата и взаимната
ангажираност. 
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За да се случват нови неща, да се правят съществуващите по нов и интересен подход е предвидено
СВОМР да   даде  шанс  и  да  финансира  нови дейности  и  инициативи  в  територията,  като  тази
подкрепа  ще се  реализира  чрез  даване  на  приоритет  и повече точки на  проекти  с  инвовативен
характер.  

Иновативни  дейности  и  проекти  ще  бъдат  подкрепяни  и  по  трите  приоритета  за  развитие  на
територията.

Стратегическа рамка на СВОМР

Стратегическа цел на територията

Подобряване качеството на живот в територията на МИРГ  Несебър - Месемврия, чрез
развитие на устойчив бизнес, насърчаване на иновациите, популяризиране на местната

култура и природа и добавяне на стойност към местните ресурси, продукти и услуги

(3 911 660 лв за реализация)

Приоритет 1

Засилване на ролята на
рибарските общности и

подобряване на
конкурентоспособността

на рибарския сектор
 чрез задържане на

максимална добавена
стойност в територията

Приоритет 2

Диверсификация  на
икономическите
дейности  и
подобряване  на
качество  на  живот  в
територията

Приоритет 3

Насърчаване на
социалното

благополучие и
развитие на устойчив

туризъм  

Приоритет 4

Укрепване на ролята и
капацитета на МИРГ

Несебър-Месемврия и
засилване на нейния

принос за развитие на
територията на

рибарския район

Сума 
850 000

  Сума  
983 745

Сума 
1 100 000

Сума 977.915 лв (25 %
от общите разходи)

СЦ 1

Подобряване
на

конкурентосп
особността на

рибарския
сектор, чрез
създаване и

модернизира
не на

СЦ 2

Диверсиф
икация,

разработв
ане и

предлаган
е на нови
продукти
и услуги

от

СЦ 1

Насърчав
ане на

иновации
те и

развитиет
о на

интегрира
ни

проекти

СЦ 2

Подобряв
ане на

качествот
о на

живот и
услугите

за
население

то

СЦ 1

Развитие
на нови

туристиче
ски

продукти
и услуги

СЦ 2

Опазване и
популяризи

ране на
културното
и природно
наследство

на
територият

аи

СЦ 1

Създаване
на условия

за
ефективна
и ефикасна
работа на
МИРГ и

популяризи
ране на

СЦ 2

Сътруднич
ество и

участие на
МИРГ в
различни

инициатив
и и

проекти за
увеличаван
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условията за
производство
и преработка

в сектора

рибарски
я сектор

между
различни
сектори в
територия

та

изграждане
на

дребномащ
абна

инфраструк
тура

дейността
и

е на
възможнос

тите за
развитие

на
територият

а
Мярка 1.1 

Инвестиции в
преработка и
маркетинг  в
сектора на

рибарството
и

аквакултурит
е

Мярка 1.2 

Разнообра
зяване на
дейностит

е и
услугите
в сектор

„Рибарств
о”

Мярка 2.1

Насърчав
ане на

иновации
те и

сътрудни
чеството
между

различни
сектори в
територия

та

Мярка 2.2

Подкрепа
за

създаване
на нови

услуги за
население

то в
рибарскат

а
територия 

Мярка 3.1

Развитие
на нови

туристиче
ски

продукти
и

атракции

Мярка 3.2

Популяриз
иране на
местните
ресурси и

подкрепа за
развитието
на дребно
мащабна

инфраструк
тура

Мярка 4.1

Текущи 
разходи за 
управление
, 
наблюдени
е, оценка, и
контрол на 
изпълнение
то на 
СВОМР

Мярка 4.2 

Сътруднич
ество и

развитие
на мрежи

Резултати от интервенциите

 Устойчиво разитие на територията на МИРГ
 Конкурентоспособен рибарски  сектор
 Диверсифицирани продукти и услуги
 Съхранени  природни и културни ценности

Изпълнението на заложените  мерки в  Стратегията  за ВОМР ще увеличи конкурентоспособното
участие  на  секторите  на  рибарството  и  аквакултурите  в  устойчивото  развитие  на  рибарската
територия  и  ще  насърчи  иновативни  подходи  за  осигуряване  на  растеж  и  работни  места,  чрез
добавяне на стойност към продуктите от риболов и преработка.  Заложените мерки  в стратегията
предвиждат  инвестиции  и  подкрепа  само  за  дейности,  който  отговарят  на  националното  и
международно  законодателство  и  политики  в  сферата  на  здравеопазването,  образованието,
хуманното отношение, екологосъобразност и устойчивост.
Поддържането  на  заетостта  в  рибарската  територия,  овластяването  на  рибарските  общности  и
създаване на нови работни места  не самоцел, а дългосрочна визия за подобряване на качеството на
живот и доходите на населението . Това ще се случи посредством разнообразяване на дейностите
или  икономическо  и  социално  преструктуриране  на  рибарския  район  с  цел  преодоляване  на
социално-икономическите трудности, настъпили в резултат на промени в сектор "Рибарство“.
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Заинтересованите  страни  ясно  отчитат  чистата  природа,  морето  и  благоприятния  климат  като
водещи  фактори  за  настоящето  и  бъдещо  развитие  на  територията.  МИРГ  няма  да  подкрепя
финансово преокти, който водят или биха довели до неблагоприятни последици за качеството на
околната среда или не демоснстрират ясен ангажимент за дългосрочност и опазване на природните
и културно-исторически ценности.

4. Описание на измерими и ясни цели за крайните продукти и резултатите.
Стратегическата рамка на СВОМР на МИРГ Несебър – Месемврия  съдържа  една Стратегическа 
це, 4 Приоритета за развитие , 8 Специфични цели въздействие и 8 Мерки  за интервенции

Таблица 5 – Приоритети, цели и обосновка

Приоритет Специфична цел Обосновка
Приоритет 1

Засилване на ролята на
рибарските общности и

подобряване на
конкурентоспособностт
а на рибарския сектор

 чрез задържане на
максимална добавена

стойност в територията

СЦ 1

Подобряване на 
конкурентоспособността 
на рибарския сектор, чрез
създаване и 
модернизиране на 
условията за 
производство и 
преработка в сектора

МИРГ  ще  насочи  усилията  си  към
финансиране  на  проекти  за  закупуване  и
прилагане на нови и безотпадни технологии,
инвестиции за изграждане и подобряване на
производствения  процес,  за  гарантиране  на
по-висока  производителност  и  качество  на
продукцията,  производство  на  нови
продукти и въвеждане на нови технологии и
иновации,  подобряване  и  контрол  на
качеството  на  продуктите,  повишаване  на
уменията на персонала в сектора, маркетинг 

СЦ 2

Диверсификация, 
разработване и 
предлагане на нови 
продукти и услуги от 
рибарския сектор

МИРГ ще стимулира рибарския сектор да 
бъде активен в търсене на нови възможности
за предлагане на нови продукти и услуги, 
обновяване на риболовния парк, добавяне на
стойност към риболовния сектор, закупуване
и оборудване на рибарски съдове и 
специализирана рибарска техника , машини, 
уреди и др.,  създаване на рибни борси и 
пунктове, подобряване на обслужването в 
рибарските пристанища, специализирани 
рибни заведения, организиране на 
дегустации и др.

Приоритет 2

Диверсификация  на
икономическите
дейности и подобряване
на качество  на  живот в
територията

СЦ 1

Насърчаване на 
иновациите и развитието 
на интегрирани проекти 
между различни сектори 
в територията

МИРГ  ще  насърчава  взаимнообвързаното
междусекторно развитие и предлагането на
общи продукти и услуги с висока добавена
стойност.  Ще  се  финансират  иновативни
решения, комбиниране на производствени и
популяризиращи дейности и др.
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СЦ 2

Подобряване на 
качеството на живот и 
услугите за населението

МИРГ  ще  подкрепя  развитието  на  нови
продукти и услуги в територията, който са в
пряка полза на населението, спортни прояви,
фестивали и събития, музеи и аквариуми 

Приоритет 3

Насърчаване на 
социалното 
благополучие и  
развитие на устойчив 
туризъм  

СЦ 1

Развитие на нови 
туристически продукти и 
услуги

МИРГ  ще  постави  акцент  върху
разработването  на  нови  туристически
атракции,  продукти  и  услуги  и  такива
свързани с риболова и рибарствто

СЦ 2

Опазване и 
популяризиране на 
културното и природно 
наследство на 
териториятаи изграждане 
на дребномащабна 
инфраструктура

Ще  се  подкрепят  финансово  проекти  за
опазване  и  популяризиране  на  природното,
културно  и  историческо  наследство,
занаятчийството, развитие на нови дейности
и услуги свъзани с тяхното популяризиране
и  комплексното  им  рекламиране  и
маркетиране,  изграждане  на  интерактивни
музеи на открито и др. 

СВОМР  съдържа  и  Приоритет  4 Укрепване  на  ролята  и  капацитета  на  МИРГ  Несебър-
Месемврия и засилване на нейния принос за развитие на територията на рибарския район

На територията на МИРГ Несебър - Месемврия има изветен натрупан опит в прилагането на местни
стратегии  за  развитие  през  предходния  програмен период Има известен  отрязък  от  време,  през
което в територията не функционира МИРГ и част от ентусиазма на заинтересованите страни и
изградения капацитет е похабен. За целта е важно да се инвестират врме и услия за надграждане и
доразвиван  на  местния  капацитет  за  работа   по  подхода  ВОМР  и  засилване  на  ролята  и
разпознаваемостта  на  МИРГ в  местното  развитие.  От  тази  гледна  точка  беше  идентифицирана
необходимостта от този приоритет и съответните мерки, които водят до развитие на организацията
и укрепване на институционалния й капацитет.  Изграждането на стабилно местно партньорство,
което да насочва местното развитие като  идентифицира местни проблеми и търси решения за тях
посредством  финансиране  на  проекти,  е  ново  предизвикателство,  за  което  се  изискват  умения,
заинтересованост и финансово обезпечаване

Мерките по този приоритет са две:   

Мярка 4.1 Текущи разходи за управление, наблюдение, оценка, и контрол на изпълнението на 
СВОМР

Мярка 4.2 Сътрудничество и развитие на мрежи
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5. Описание на процеса на участие на местните общности в разработването на стратегията.
Описание на процеса – подход и стъпки

Процесът на разработването на СВОМР на МИРГ  Неебър – Месмеврия  е извършен  в съответствие
с:
1.Целите,  задачите  и  планираните  дейности  в  рамките  на  Проект  „Подготвителна  помощ  за
стратегии  за  ВОМР“ -  Несебър, по  Договор  за  предоставяне  на  безвъзмездна  финансова
помощ  № МДР-МП-01-12/27.06.2017г. 

2. Принципите на подхода „ВОМР”

3. ПМДР 2014-2020

4. Общите приниципи за стратегическо планиране 

Подходът, който бе използван, съответства изцяло на основните принципи на подхода „ВОМР”,
дефиниран е в одобрения проект на община Несебър и може да се определи като общностен подход
на планиране с активно участие на основните заинтересовани страни на всяка една стъпка от
процеса на планиране на МСР. В съответствие с него основните стъпки в планирането на СВОМР
бяха насочени към:
1.  Първоначалното  идентифициране  на  основните  заинтересовани  (по  подхода  ВОМР)  страни,
които потенциално трябва да участват в процеса
2. Провеждане на информационна кампания, насочена към развитие на намеренията за участие на
основните заинтересовани страни в процеса на планиране на СВОМР
3. Планиране на СВОМР на базата на обективните характеристики и ресурси на територията и
интересите и позициите на основните заинтересовани страни в нея. Основните заинтересовани
страни бяха въвлечени в определяне на техните нужди и балансиране на техните интереси при
разработването на СВОМР чрез осигуряване на възможности за участие на три нива:

 информиране за процеса на планиране;

 консултиране по отношение на процеса на планиране и разработване на стратегията

 участие в процеса на вземане на решения за финалния вариант на СВОМР

В разработване на Стратегията взеха участие широк кръг от заинтересовани страни: 

 Бизнес  - риболовци, рибопреработватели, хотелиерски и ресторантьорски бизнес,  
предприемачи, представители на МСП, търговци, транспортни фирми; 

 Публичен сектор – местна администрация, представители на държавни и регионални 
администрации, представители на пристанища; 

 Гражданския сектор -  представители на неправителствени организации, местни жители, 
културни институции, сдружения,читалища, спортни клубове и др.; 
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 Експерти в областта на местното развитие и стратегическото планиране. 

Основен принцип при разработването на стратегията бе активното включване на заинтересованите 
лица в процеса на информиране,на обучение, на разработване на стратегията и на нейното финално 
одорение. Чрез прилагане на интегриран подход на основата на общностно планиране беше 
осигурено  широкото обществено участие на населението. Общността беше включена в следните 
събития: 

1. Информационна среща   - 20.09.2017  - проведена в гр. Несебър
2. Информационна среща -  27.09.2017 - проведена в  с. Кошарица           
3. Информационна среща/семинар  - 02.10.2017 - проведена в   с. Кошарица  
4. Среща във връзка с учредяването на МИРГ - 03.10.2017 – проведена в гр.Несебър, но не е 

част от дейностите по проекта
5. Информационна конференция  - 05.10.2017  - проведена в  гр.Обзор    
6. Информационна среща за консултиране  - 06.10.2017  - проведена в гр.Несебър             

Информационна кампания -  11.10.2017  - проведена в   с. Гильовца 
7. Работна среща за консултиране и подготовка на стратегията  - 12.10.2017  - проведена в    с. 

Равда 
8. Работна среща за консултиране и подготовка на стратегията  - 21.10.2017 - проведена в  с. 

Оризаре       
9. Информационна кампания по подготовка на стратегията - 22.10.2017  - проведена в  с. 

Тънково        
10. Информационен семинар по подготовка на стратегията  - 23.10.2017 - проведена в  с. Баня     
11. Обучение на местните лидери по подготовка на стратегията  - 26.10.2017  проведено в   

гр.Несебър       
12. Информационна конференция по подготовка на стратегията  - 27.10.2017  - проведена в  

гр.Несебър    
13. Обучение на членовете на МИРГ Несебър  - 28.10.2017   - проведено в   гр.Несебър 
14. Обществено обсъждане на стратегията   - 29.10.2017  - проведено в гр.Несебър
15. Обществено обсъждане на стратегията   - 30.10.2017  - проведено в гр.Обзор

Целта на  това въвличане беше информиране на заинтересованите страни за принципите на работа
поподхода ВОМР, развитие на познания за разработване на качествена МСР, развитие на познания
за  планиране  и  оценка,  развитие  на  компетенции  за  прилагане  на  СВОМР  и  постигане  на
заложените  в  нея  индикатори,  овластяване  на  рибарските  общности  да  мислят  и  работят  за
развитието на своята територия.

При включването на заинтересованите страни в логически последователно подредените събития те
имаха  възможност  да  вземат  участие  и  да  изразят  мнение  в  следните  етапи  на  разраотване  на
СВОМР:
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 Формиране на Стратегическа  цел за развитие на територията

 Идентифициране на прироитети и специфични цели за работа

 Разработване и приемане на стратегическа рамка на СВОМР с включени приоритети, цели,
мерки, бюджет и очаквани резултати

 Обсъждане и приемане на работен вариант на СВОМР

 Представяне на стратегията на обществените обсъждания 

 Финално приемане на стратегията от Управителния съвет на МИРГ 

Чрез директно включване в рамките на информационната кампания по подготвителната мярка са
взели участие над 180 заинтересовани лица.

Чрез средствата  за масова информация (публикации в интернет издания,  страницата  на община
Несебър, сайтове и др.), дейностите за информиране по подготвителната мярка са достигнали до
близо 1/3 от населението в територията или повече от 90% от заинтересованите страни.

Доказателсва  за  всички  информационни  събития  и  процес  ще  намерите  в  приложение  към
стратегията за ВОМР.

6.План за действие, в който се посочват дейностите, които ще допринесат за постигането на 
поставените цели:

Недопустими разходи по всички мерки от СВОМР:

Недопустими разходи по проекти към Стратегията за водено от общностите местно развитие са:
1. закупуване на техника или оборудване втора употреба;
2. разходи за застраховки на дълготрайни материални активи (ДМА);
3.  разходи  за  осигурителни  вноски  и  застраховки  на  персонала,  които  не  са  задължителни  с
нормативен акт;
4. дарения;
5. банкови такси за сметки, обслужващи финансови средства от друг източник;
6. закупуване на земя и недвижими имоти;
7. разходи за закупуване на повече от едно МПС;
8.  закупуване на инфраструктура за обучение,  която възлиза  на повече от 10 на сто от общите
допустими разходи по даден проект;
9.данък добавена стойност (ДДС), подлежащ на възстановяване съгласно разпоредбите на ЗДДС
10. мита, други данъци и такси;
11. лихви по кредити и неустойки и лихви по лизинг;
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12. разходи за закупуване на активи на лизинг,  дължим извън периода на действие на местната
стратегия  за  развитие  и  с  остатъчна  стойност,  когато  МИРГ  не  придобива  собственост  върху
актива;
13. разходи за амортизации;
14. разходи за дейности, които се финансират по други програми и/или проекти;
15.  разходи за  командировки  в  страната  на  персонала  на  МИРГ,  надвишаващи определените  в
Наредбата за командировките в страната; 
16.  разходи  за  командировки  в  чужбина  на  персонала  на  МИРГ,  надвишаващи определените  в
Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина; 
17. плащания в натура
18.  разходи  определени  в  чл.40  на  ПМС №  189  от  2016  г.  от  28.07.2016  г.  за  определяне  на
национални  правила  за  допустимост  на  разходите  по  програмите,  съфинансирани  от  ЕСИФ, за
програмен период 2014-2020 г. 
19.   разходи за  проекти или дейности,  които са физически завършени или изцяло осъществени
преди  подаването  на  формуляра  за  кандидатстване  от  бенефициента,  независимо  дали  всички
свързани плащания са извършени от него.
Не подлежат  на  финансиране  обичайни разходи,  който  са  обект  на  финансиране  от  държавния
бюджет.

6.1. Описание на целите и обхвата на мерките, включително допустими кандидати и 
дейности, минимален (в случай че е приложимо) и максимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ. Избраните в стратегията за ВОМР мерки трябва да съответстват на 
идентифицираните в проучванията и анализите на територията нужди.

Мярка 1.1 Инвестиции в преработка и маркетинг  в сектора на рибарството и аквакултурите
Основни цели:  Създаване и диверсификация на преработвателни предприятия, свързани с

рибарството към производство на висококачествени продукти и продукти с
добавена стойност;

 Прилагане  на  нови  технологии  (иновации)  в  улова,  производството  и
търговията  с  рибни  продукти  и  аквакултури,  както  и  други  продукти,
свързани с внедряване на иновации;

 Подобряване на процеса на производство/предоставяне на продукти/услуги
чрез  закупуване  и  въвеждане  в  експлоатация  на  технологии,  процеси,
машини,  съоръжения,  оборудване,  които  са  нови  за  кандидата,  имат
качествено  по-добри  параметри  спрямо  използваните към  момента  на
кандидатстване от кандидата, 

 Сертифициране  на  качеството,  включително  изготвяне  на  етикети  и
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сертифициране на продукти от риболов и аквакултура;

 Регистрация на марки и маркетинг на продуктите от територията;

 Създаване  на  интегрирани  дейности  между  предприятия  от  различни
сектори с цел заздравяване на местните вериги на производство;

 Инвестиции във внедряването на системи за контрол на качеството;

 Подобряване  на  съществуващи  предприятия,  насочени  към  опазване  на
околната  среда,  надхвърлящи  изискванията,  заложени  в  съответното
законодателство (използването на фотоволтаични системи, използването на
биомаса като ВЕИ и други свързани дейности).

Обхват: Предоставяне на помощ е възможно в рамките на операциите, предвидени в

Глава  III,  Раздел  2,  чл.63  от  Регламент  508/2014  г.  и  Условия  за

кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна

финансова  помощ  по  Програма  за  морско  дело  и  рибарство  2014-2020,

финансирана  от Европейския фонд за морско дело и рибарство.
Описание  на

предложените

дейности: 

Допустимите за финансиране дейности по тази схема са:

 Инвестиции  за  закупуване  на  машини/оборудване  за  разширяване,
модернизация  и  оборудване  на  производствени  и  преработвателни
предприятия,  насочено  главно  към  подобряване  на  съоръженията,
оборудването,  складовете  за  суровини  и  крайните   продукти  за
производство на продукти от риба и аквакултури с добавена стойност;

 Инвестиции за производство и маркетинг на нови продукти;

 Инвестиции  за  прилагане  на  нови  технологии  (иновации)  в
производството  на  рибни  продукти  и  аквакултури,  както  и  други
продукти, свързани с внедряване на иновации в риболова и свързаните с
него производства – напр. малки инсталации за аквапоника ;

 Инвестиции за подобряване на процеса на производство/предоставяне
на  продукти/услуги  чрез  закупуване  и  въвеждане  в  експлоатация  на
технологии, процеси, машини, съоръжения, оборудване, които са нови
за кандидата, имат качествено по-добри параметри спрямо използваните
от кандидата;

 Инвестиции за развитие на нови информационни технологии, свързани
с  производството  на  продукти  с  добавена  стойност  от  риболов  и
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аквакултури;

 Сертифициране  на  качеството,  включително  изготвяне  на  етикети  и
сертифициране на продукти от риболов и аквакултура;

 Инвестиции във внедряването на системи за контрол на качеството;

 Инвестиции  за  подобряване  на  съществуващи предприятия,  насочени
към опазване на околната среда, надхвърлящи изискванията, заложени в
съответното законодателство (използването на фотоволтаични системи,
използването на биомаса като ВЕИ и  други свързани дейности);

 Инвестиции  за  съхранение  и  преработка  на  отпадъци  и  мерки  за
намаляване на отпадъците в дейности, свързани с добива и преработка
на рибни продукти и продукти от аквакултура;

 Съпътстващи обучения за персонала, когато се въвежда в експлоатация 
ново оборудване или технологии;

 Дейности за информация и публичност.

Допустими

бенефициери:

 Юридически  лица  или  еднолични  търговци,  регистрирани  по

Търговския закон или Закона за кооперациите;

 Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
Очаквани

резултати  и

действия:

 Повишена добавена стойност на традиционните дейности в сектор

„Рибарство” и преработка;

 Модернизирани рибарски производства;

 Подобрено качество на продуктите от риболов и аквакултура;

 Повишени приходи от рибарство и аквакултура;

 Повишена разпознаваемост на продуктите от територията на МИРГ
Допустими

разходи
1. Разходи  за  закупуване  на  машини,  съоръжения  и  оборудване,

компютърен  софтуер  и  специализирана  техника,  включително
разходите  за  доставка,  инсталация,  тестване  и  въвеждане  в
експлоатация, до пазарната им стойност,  включително чрез финансов
лизинг; 

2. Разходи за закупуване на специализирана техника и оборудване, пряко
свързани с преработката и/или добавянето на стойност към собствения
улов;

3. Разходи  за  строително-монтажни  работи:  изграждане  и/или
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реконструкция  или  ремонт  на  сгради,  и/или  помещения  и  друга
недвижима  собственост,  свързани  с  инвестициите  по  внедряване  на
технологии, машини, съоръжения и оборудване; 

4. Разходи  за  консултантски  услуги,  свързани  с  подготовката  и
изпълнението  на  проекта,  инженерни  проучвания,  оценки  и  анализи,
изготвяне  на  технически/работен  проект  и  разходи  за  независим
строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол, които са до 5
на сто  от общата стойност на допустимите разходи по проекта;

5. Разходи  за  закупуване  на  ноу-хау,  патентни  права  и  лицензи,
необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

6. Разходи  за  закупуване  на  специализирани  транспортни  средства  за
превоз на риба и/или други водни организми, съгласно чл.50 от ЗРА,
пряко свързани с предлагането на пазара и пряка продажба на собствен
улов;

7. Разходи за инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за
получаване  на  топлинна  и/или  електроенергия,  необходими  за
производствената дейност на кандидата;

8. Разходи за инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и
оборудване, свързано с опазването на околната среда. 

9. Разходи за съпътстващи обучения, при въвеждане на ново оборудване и
технологии.

10.  Разходи  за  изграждане  на  капацитета  на  работещите  в  сектора  със
специфични обучения;

11. Разходи за регистрация на марки;

12. Разходи за дейности по информация и публичност

Индикатори за 

измерване на 

изпълнението 

на мярката:

 Брой  създадени  или  модернизирани  производства  и  преработвателни

предприятия  към  производство  на  висококачествени  продукти  и

продукти с добавена стойност- 2 бр.;

 Брой въведени нови технологии в производството на рибни продукти и

аквакултури и свързаните с тях производства-1;

 Брой  нови  /  подобрени  продукти  от  риболов  и  аквакултури,

произведени или промотирани чрез мярката и други продукти, свързани
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с внедряване на иновации в риболова -1 бр. ;

 Брой  сертифицирании  предприятия  и  услуги  и  внедрени  системи  за

контрол на качеството  - 1 бр.;
Финансови

параметри

Общо по мярката спрямо целия бюджет на стратегията: 13,63 %

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект

от СВОМР е: 5 000 лева

Максималният  размер  на  безвъзмездната  финансова  помощ  по  един

проект от СВОМР е: 391 166 лева

Интензитет  на

помощта

Безвъзмездната финансова помощ за проекти на частни бенефициери е до 50%

от общите допустими и одобрени разходи и до 100% за проекти  на публични

бенефициенти,  от които 85 на сто  са  осигурени от  ЕФМДР и 15 на  сто  от

държавния бюджет на Република България.
Индикативен

брой проекти

Очакваният брой проекти, които ще бъдат подкрепени по мярката е 4

Срок за 

изпълнение

Максималният срок за изпълнение на дейностите по един проект е 14 месеца

от датата на сключване на договора
Критерии за избор на проекти по към Стратегия за ВОМР - Мярка 1.1

Критерии/Показатели
Максимален брой 
точки
по показателя

Вид на предприятието –  микро или малко 10
Създаване на нови работни места:  
- едно работно място – 1 точка; 
- от 2 до 5 работни места – 3 точки; 
- над 5 работни места – 5 точки

10

Основна дейност от рибопреработване или рибарство и аквакултура  (за 
предходните три години поне 30% от приходите на кандидата са от тази 
дейност)

10

Подобряване на енергийната и/или ресурсната ефективност  5
Подобряване на безопасността и условията на труд 3
Модернизация или инвестиция в производствения процес 12
Инвестиция за затваряне на кръга на производство 10
Инвестиции в интегрирани проекти 5
 Инвестиция в производство и преработка на собствен улов; 15
Проекти допринасящи за създаване на нови продукти или услуги 15
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Въвеждане на иновации 5
Общ брой точки 100 точки

Мярка 1.2 Разнообразяване на дейностите и услугите в сектор „Рибарство”
Основни
цели:

 Прилагане и внедряване на нови технологии (иновации) в риболова;
 Разширяване,  модернизация  и  оборудване  на  преработвателни

предприятия,  насочено  главно  към  подобряване  на  съоръженията,
оборудването, складовете за суровини и крайните  продукти;

 Подобряване  на  процеса  на  производство/предоставяне  на
продукти/услуги  чрез  закупуване  и  въвеждане  в  експлоатация  на
технологии,  процеси,  машини,  съоръжения,  оборудване,  които  са
нови  за  кандидата,  имат  качествено  по-добри  параметри  спрямо
използваните от кандидата, 

 Сертифициране на качеството, включително изготвяне на етикети и
сертифициране на продукти от риболов;

 Инвестиции във внедряването на системи за контрол на качеството;
 Подобряване на съществуващи методи и съоръжения за риболов;
 Закупуване на нови рибарски съдове и специализирана техника за

риболов и съхраняване на улова.
 Подобряване на техническата инфраструктура свързана с риболова и

маркетинга на рибни продукти
 Подобряване или изграждане на лодкостоянки

Обхват: Предоставяне на помощ е възможно в рамките на операциите, предвидени в
Глава  III,  Раздел  2,  чл.63  от  Регламент  508/2014  г.  и  Условия  за
кандидатстване  с  проектни  предложения  за  предоставяне  на  безвъзмездна
финансова  помощ  по  Програма  за  морско  дело  и  рибарство  2014-2020,
финансирана  от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Описание  на
предложените
дейности: 

Допустимите за финансиране дейности по тази схема са:
1. Инвестиции  за  закупуване  на  машини/оборудване  за  разширяване,
модернизация  и  оборудване  на  предприятия,  насочено  главно  към
подобряване  на  съоръженията,  оборудването,  складовете  за  суровини  и
крайните   продукти  за  улов  и  производство  на  продукти  от  риба  и
аквакултури с добавена стойност;
2. Инвестици за изграждане на места за разтоварване и  първа продажда на
риба, модернииран еили изграждане на лодкостоянки;
3. Инвестиции за производство и маркетинг на нови продукти;
4. Инвестиции за подобряване на риболовния парк на рибарите;
5. Инвестиции в техническа инфраструктура  и рибарски селища;
6. Инвестиции в специализирана риболовна техника;
7. Инвестиции  за  прилагане  на  нови  технологии  (иновации)  в
производството на рибни продукти и аквакултури, както и други продукти,
свързани  с  внедряване  на  иновации  в   риболова  и  свързаните  с  него
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производства;
8. Инвестиции за подобряване на процеса на производство/предоставяне на
продукти/услуги чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на технологии,
процеси, машини, съоръжения, оборудване, които са нови за кандидата, имат
качествено по-добри параметри спрямо използваните от кандидата;
9. Инвестиции за развитие на нови информационни технологии, свързани с
производството на продукти с добавена стойност от риболов и аквакултури;
10.Сертифициране  на  качеството,  включително  изготвяне  на  етикети  и
сертифициране  на  продукти  от  риболов  и  аквакултура,  отгледани  или
уловени с помощта на природосъобразни производствени методи;
11.Инвестиции във внедряването на системи за контрол на качеството;
12.Инвестиции за подобряване на съществуващи предприятия, насочени към
опазване  на  околната  среда,  надхвърлящи  изискванията,  заложени  в
съответното  законодателство  (използването  на  фотоволтаични  системи,
използването на биомаса като ВЕИ и  други свързани дейности);
13.Инвестиции  за  съхранение  и  преработка  на  отпадъци  и  мерки  за
намаляване  на  отпадъците  в  дейости,  свързани  с  добива  и  преработка  на
рибни продукти и продукти от аквакултура;
14.Съпътстващи обучения за персонала,  когато се въвежда в експлоатация
ново оборудване или технологии;
15.Обучия за квалификация и преквалификация и изграждане на капацитета
на рибарската общност и местното население
16.Дейности за информация и публичност.

Допустими
бенефициенти
:

1. Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския
закон  или  Закона  за  кооперациите,  извършващи  дейност  в  сектор
„Рибарство“;
2. Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, представляващи интересите
на заетите в сектор „Рибарство“ (например: Сдружения на производители и
преработвателни на продукт от риболов и аквакултури в рибарската област);
3. Юридически  лица,  еднолични  търговци,  регистрирани  по  Търговския
закон  или  Закона  за  кооперациите,  извършващи  дейност  извън  сектор
„Рибарство“;

Очаквани
резултати  и
действия:

1. Поне 10% от традиционните дейности в сектор „Рибарство” с добавена
стойност;
2. Модернизирани поне 10% от рибарските дейности;
3. Подобрено качество на продуктите от риболов и аквакултура с поне 10%;
4. Повишени приходи от рибарство и аквакултура с поне 10 %;
5. Изграден поне един пазар/борса/пункт  за рибна продукция и отговарящ
на стандарти за качество на предлагана продукция.

Допустими
разходи

1. Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, компютърен
софтуер  и  специализирана  техника,  включително  разходите  за  доставка,
инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация, до пазарната им стойност,
включително чрез финансов лизинг;
2. Разходи  за  закупуване  на  нови  плавателни  съдове  и  дооборудване  на
съществуващи;
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3. Разходи  за  строително-монтажни  работи:  изграждане  и/или
реконструкция или ремонт на сгради, и/или помещения и друга недвижима
собственост, свързани с инвестициите по внедряване на технологии, машини,
съоръжения и оборудване; 
4. Разходи   за  подготовка  на  проекта,  инженерни  проучвания,  оценки,
анализи,  включително  финансови  и  изготвяне  на  технически  и/или
технологичен проект, строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол;
Разходите по т.  3 не трябва да надвишават 5% от общата стойност на
допустимите разходи.
4. Разходи за закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за
изготвяне и изпълнение на проекта;
5. Разходи за инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за
получаване  на  топлинна  и/или  електроенергия,  необходими  за
производствената дейност на кандидата;
6.  Разходи за инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и
оборудване, свързано с опазването на околната среда. 
7.  Разходи за съпътстващи обучения,  при въвеждане на ново оборудване и
технологии.
8. Разходи за дейности по информация и публичност

Индикатори
за  измерване
на
изпълнението
на мярката:

1. Брой модернизирани предприятия – 1 бр.
2. Брой предприятия с подобрено качество на продуктите – 1 бр.
3. Създадени поне 3 постоянни работни места
4. Брой  места за първа продажба на рибни продукти – 1 бр.
5. Брой на въведените иновации в предприятията – 2 бр.
6. Брой нови  закупени  риболовни/плавателни  или  специализини  съдове  и
автомобили, свързани с риболова  - 5 бр.

Финансови 
параметри

Общо по мярката спрямо целия бюджет на стратегията: 13%
Минималният  размер  на  безвъзмездната  финансова  помощ  по  един
проект от СВОМР е: 10 000 лева
Максималният  размер  на  безвъзмездната  финансова  помощ  по  един
проект от СВОМР е: 150 000 лева

Интензитет
на помощта

Финансовата  помощ  за  един  проект  е  до  50%  от  общите  допустими  и
одобрени  разходи  тори  за  частни  инвестии  100%  проекти  на  публични
бенефициенти.

Индикативен
брой проекти

Очакваният брой проекти, които ще бъдат подкрепени по мярката е мин. 4

Срок за 
изпълнение

Максималният срок за изпълнение на дейностите по един проект е 12 месеца

Критерии за избор на проекти по към Стратегия за ВОМР – Мярка 1.2

Критерии/Показатели
Максимален 
брой точки
по показателя

Проекти  включващи  инвестиции  за  създаване  или  модернизиране  на 15
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съществуващите предприятия и места за продажба или съхранение на риба
Проекти свързани с маркетинг на нови продукти и достъп до пазари 5
Инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност
на предприятието

5

Инвестиции за подобряване на качеството на продуктите, чрез закупуване
на нови плавателни съдове  и специализирана техника

10

Проекти включващи обучения и изграждане на капацитет 10
Проектът е за внедряване на нови технологии и процеси; 10
Създаване на нови работни места:
- едно работно място – 1 точка; 
- от 2 до 5 работни места – 3 точки; 
- над 5 работни места – 5 точки

5

Преработване на видове с добър или  много добър пазарен потенциал 
10

Преработване  на  собствен  улов  и/или  аквакултура  (минимум  30%  от
суровината)  

20

Предприятия с регистрация в БАБХ: 10
Максимален брой точки 100

Мярка 2.1 Насърчаване на иновациите и сътрудничеството между различни сектори в 
територията
Основни цели:  Насърчаване  разнообразяването  на  икономически  дейности  в

територията на МИРГ Несебър - Месемврия;
  Насърчаване на проекти за сътрудничество между различни сектори
 Разнообразяване  на  производството  на  продукти/услуги,  чрез

закупуване  и  въвеждане  в  експлоатация  на  технологипи,  процеси,
машини, съоръжения, оборудване и др.;

 Поддържане  на  заетостта  в  рибарския  район  и  създаване  на  нови
работни  места  посредством  разнообразяване  на  дейностите  или
икономическо и социално преструктуриране на рибарския район;

 Насърчаване създаването на нови продукти или услуги;
 Насърчаване на иновациите в територията;

Обхват: Предоставяне на помощ е възможно в рамките на операциите, предвидени в
Глава  III,  Раздел  2,  чл.63  от  Регламент  508/2014  г.  и  Условия  за
кандидатстване  с  проектни  предложения  за  предоставяне  на  безвъзмездна
финансова  помощ  по  Програма  за  морско  дело  и  рибарство  2014-2020,
финансирана  от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Описание  на
предложените
дейности: 

Допустимите за финансиране дейности по тази схема са:
1. Инвестиции  за  закупуване  на  машини/оборудване  за  разширяване,
модернизация и оборудване на предприятия, с цел създаване на нов продукт
или услуга, като производства свързани с създаване на нови уреди и машини
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за сектор аквакултури и др, които ще се ползват от повече от един сектори.;
2. Инвестиции  за  производство  и  маркетинг  на  продукти  и  услуги,
включващи няколко сектора;
3. Инвестиции за прилагане на нови технологии (иновации) в производството
на  рибни  продукти  и  аквакултури,  както  и  други  продукти,  свързани  с
внедряване на иновации в  риболова и свързаните с него производства;
4. Инвестиции  за  диверсификация  на  първични  производствени  дейности
(например  нови  риболовни  техники  и  принадлежности)  —  т.е.
диверсификация в рамките на риболовния сектор,  както и диверсификация
извън сектора;
5. Инвестиции за диверсификация на дейности във веригата на генериране на
стойност  на  рибата  (при  дейности,  които  добавят  стойност  към  рибни
продукти: директни продажби, маркетинг, др.);
6. Инвестиции  за  създаване  на  клъстери,  мрежи  за  сътрудничество   и
съвместно пазарно позициониране 
7. Дейности за информация и публичност.
8. Други дейности, съотносими към спецификата на проектите

Допустими
бенефициенти:

1. Юридически лица или еднолични търговци, регистрирани по Търговския
закон  или  Закона  за  кооперациите,  извършващи  дейност  в  сектор
„Рибарство“;
2. Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ, представляващи интересите
на заетите в сектор „Рибарство“ (например: Сдружения на производители и
преработвателни на продукт от риболов и аквакултури в рибарската област)
или извън сектора;

Очаквани
резултати  и
действия:

1. Диверсифициран сектор на производството и услугите
2. Въведени нови процеси и услуги в  територията
3. Създадени нови продукта от рибарство и аквакултура
4. Подобрено качество на продуктите и услугите в територията 
5. Повишени приходи от рибарство и аквакултура
6. Реализирани прокети в сътрудничество с добавена стойност и участващите
в проекта(на кандидата) сектори

Допустими
разходи

1. Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, компютърен
софтуер  и  специализирана  техника,  включително  разходите  за  доставка,
инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация, до пазарната им стойност,
включително чрез финансов лизинг;
2. Разходи за строително-монтажни работи: изграждане и/или реконструкция
или  ремонт  на  сгради,  и/или  помещения  и  друга  недвижима  собственост,
свързани с инвестициите по внедряване на технологии, машини, съоръжения
и оборудване; 
3. Разходи за разработване на нови услуги, регистрация на марки, патенти
4. Разходи  за  популяризиране  на  пазара  на  съдадените   или  подобрени
продукти и услуги
5. Разходи   за  подготовка  на  проекта,  инженерни  проучвания,  оценки,
анализи,  включително  финансови  и  изготвяне  на  технически  и/или
технологичен проект, строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол;
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Разходите по т.  5 не трябва да надвишават 5% от общата стойност на
допустимите разходи.
6. Разходи за закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими
за изготвяне и изпълнение на проекта;
7. Разходи за инвестиции във възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за
получаване  на  топлинна  и/или  електроенергия,  необходими  за
производствената дейност на кандидата;
8. Разходи за създаване на многосекторни продукти и услуги;
9.  Разходи за инвестиции в пречиствателни съоръжения за отпадни води и
оборудване, свързано с опазването на околната среда. 
10. Разходи за специфични и съпътстващи обучения 
11. Разходи за дейности по информация и публичност
12. Други разходи, съотносими към спецификата на проектите

Индикатори  за
измерване  на
изпълнението
на мярката:

1. Брой предприятия въвели нов процес или услуга в сектора на рибарството
и аквакултурите -2 бр. 
2. Брой модернизирани предприятия - 2 бр.
3. Брой въведени нови техники и/или технологии в рибарството -3 бр.
4. Брой създадени нови продукти или услуги в територията - 2 бр.

Финансови 
параметри

Минималният  размер  на  безвъзмездната  финансова  помощ  по  един
проект от СВОМР е: 10 000. лева
Максималният  размер  на  безвъзмездната  финансова  помощ  по  един
проект от СВОМР е: 200 000 лева

Интензитет  на
помощта

Финансовата  помощ  за  един  проект  е  до  50%  от  общите  допустими  и
одобрени разходи и 100% проекти на публични бенефициенти.

Индикативен
брой проекти

Очакваният брой проекти, които ще бъдат подкрепени по мярката е  4 бр.

Срок за 
изпълнение

Максималният срок за изпълнение на дейностите по един проект е 12 месеца

Критерии за избор на проекти по към Стратегия за ВОМР - Мярка 2.1

Критерии/Показатели
Максимален брой 
точки
по показателя

Проекти включващи инвестиции за разнообразяването на икономически
дейности в територията 

15

Проекти  свързани  с  въвеждането  на  нов  процес  или  услуга в
същестуваща дейност

10

Проектът  е  свързан  с  оборудване  за  повишаване  на  качеството  и
конкурентоспособността

10

Проектът включва създаване на нови продукти или услуги 15
Проекта е свързан с инвестиции в нови енергоспестяващи технологии 10
Създаване на нови работни места:
- едно работно място – 1 точка; 

10
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- от 2 до 5 работни места – 3 точки; 
- над 5 работни места – 5 точки
Вид на предприятието –  микро или малко 10
Внедряване на иновация 10
Създаване на нова услуга или продукт в територията, несъществували до
момента

10

Максимален брой точки 100

Мярка 2.2 Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия 
Основни цели:  Насърчаване създаването на нови продукти и услуги за населението;

 Насърчаване  разнообразяването  на  икономически  дейности  от  сектор
„Рибарство” към такива извън сектора;

 Насърчаване  създаването  на  възможности  за  заетост  и  повишаване
качеството на живот в РР.

 Цялостно развитие на района и подобряване на имиджа на територията.
Обхват: Предоставяне на помощ е възможно в рамките на операциите, предвидени в 

Глава III, Раздел 2, чл.63 от Регламент 508/2014 г. и Условия за кандидатстване
с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана  от Европейския
фонд за морско дело и рибарство.

Описание на 
предложените 
дейности: 

Допустимите за финансиране дейности по тази схема са:
1. Преустройство или обновяване и/или оборудване на съществуващи сгради 

в места за настаняване с капацитет до 10 стаи за настаняване;

2. Изграждане и/или преустройство на места за хранене с малък капацитет, 
насърчаващи консумирането на рибни продукти като ключов елемент в 
туристическите продукти и услуги, предлагани в Рибарския район;

3. Инвестиции за изработване/закупуване на лодки и други плавателни съдове
с цел туризъм;

4. Инвестиции в дребномащабна инфраструктура за създаване на нови 
услугии продукти:

5. Изграждане на места за къмпинги за риболовен и свързан с него 
екотуризъм; изграждане на инфраструктура и оборудване на бази за 
спортен риболов;

6. Организиране  на  рибарски  фестивали  с  цел  популяризиране
привлекателността на Рибарския район;

7. Закупуване на оборудване и обзавеждане за развитие на нови продукти и
услуги в територията;

55



                                                                                                                   

8. Изграждане, рехабилитация и благоустрояване на места за разтоварване с 
всички необходими съоръжения (за електронни услуги, ледогенератори, 
за снабдяване с вода, с горива и др.) за акостиращите риболовни съдове.

9. Дейности за информация и публичност;

Допустими 
бенефициери:

 Юридически лица и Еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по 
Търговския закон и Закона за кооперациите;

 Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
 Община Несебър;
 Читалища на територията на Рибарския район, които са уредени със 

закона за народните читалища и съгласно чл. 2, ал. 2 от същия закон се 
считат за юридически лица с нестопанска цел (с последно изм. ДВ. 
бр.74 от 20 Септември 2016г.;)

 Музеи на територията на Рибарския район;
 Училища на територията на Рибарския район.

Очаквани 
резултати и 
действия:

 Разработени и позиционирани на пазара нови услуги и продукти;
 Изградени и реконструирани места за настаняване и/ или хранене;
 Създадени или обновени атракции и местни събития.

Допустими 
разходи

1. Разходи за строително-монтажни работи: изграждане, реконструкция и/или
ремонт  на  сгради,  съоръжения,  помещения  и/или  друга  недвижима
собственост.

2. Разходи  за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи,
включително  финансови  и  изготвяне  на  технически  и/или  технологичен
проект, строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол .

3. Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и
компютърен софтуер и специализирана техника (до пазарната им стойност) и
въвеждането им в експлоатация;

4. Разходи за изработване/закупуване на лодки и други плавателни съдове с
цел туризъм (до пазарната им стойност) и въвеждането им в експлоатация;

4. Общи разходи, свързани с маркетинг на туристически продукти на местно
ниво, разработване и разпространение на маркетингови стратегии, рекламни и
информационни  материали,  експониране  на  природното  и  културно
наследство, разработване на електронни системи за изготвяне и изпълнение на
дейностите  по  проекта,  вкл.  разходи  за  командировки  (пътни,  дневни  и
квартирни) съгласно националното законодателство.

5.Средства за уравление на проектите

6. Разходи за публичност и визуализация.
Индикатори за 
измерване на 
изпълнението 

 Брой разработени и позиционирани на пазара нови туристически 
продукти - 2;

 Брой изградени и реконструирани места за настаняване- 3;

56



                                                                                                                   

на мярката:  Брой създадени или обновени атракции за посетителите и места за 
отдих и развлечения- 3;

 Брой организирани и проведени фестивални събития за популяризиране
на туристическия потенциал в РР.-3;

 Брой благоустроени места с цел туризъм и популяризиране на района
Финансови 
параметри

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект
от СВОМР е: 5 000 лева
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един 
проект от СВОМР е: 200 000 лева

Интензитет на 
помощта

Безвъзмездната финансова помощ за проекти на частни бенефициери е до 50% 
от общите допустими и одобрени разходи и до 100% за проекти  на публични 
бенефициери, от които 85 на сто са осигурени от ЕФМДР и 15 на сто от 
държавния бюджет на Република България.

Индикативен 
брой проекти

Очакваният брой проекти, които ще бъдат подкрепени по мярката е 5

Срок за 
изпълнение

Максималният срок за изпълнение на дейностите по един проект е 18 месеца

Критерии за избор на проекти по към Стратегия за ВОМР - Мярка 2.1

Критерии/Показатели
Максимален брой 
точки
по показателя

Проекти включващи инвестиции за разнообразяването на икономически
дейности 

15

Проекти свързани със създаване на нов продукт или услуга 15
Проектът популяризира цялостно територията 10
Проектът води до  подобряване на качеството на живот 15
Проектът  експонира  по  нов  начин  местното  културно  и  природно
богатство

10

Проекта е свързан с инвестиции в нови енергоспестяващи технологии 5
Създаване на нови работни места:
- едно работно място – 1 точка; 
- от 2 до 5 работни места – 3 точки; 
- над 5 работни места – 5 точки

10

Вид на предприятието –  микро или малко 5
Внедряване на иновация 10
Максимален брой точки 100

Мярка 3.1Развитие на нови туристически продукти и атракции
Основни цели:  Насърчаване  развитието  на  туристически  продукти,  включващи

пряко дейности от рибарският сектор
 Насърчаване  развитието  на  устойчив  риболовен  туризъм,  воден
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фотолов в РР;
 Насърчаване създаването на възможности за заетост и повишаване

качеството на живот в РР
 Насърчаване  разработването  на  нови  туристически  продукти  и

атракции  в територията
Обхват: Предоставяне на помощ е възможно в рамките на операциите, предвидени в

Глава  III,  Раздел  2,  чл.63  от  Регламент  508/2014  г.  и  Условия  за
кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна
финансова  помощ  по  Програма  за  морско  дело  и  рибарство  2014-2020,
финансирана  от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Описание на 
предложените 
дейности: 

Индикатинви допустими за финансиране дейности по тази мярка са:

 Осигуряване на възможности за развитие на базисна туристическа 
инфраструктура (обекти за услуги за настаняване и хранене) за 
целите на развитието на риболовен туризъм и свързани с него  други 
видове алтернативен туризъм;

 Преустройство или обновяване и/или оборудване на съществуващи 
сгради в рибарски хижи и места за настаняване  с външен вид, 
съответстващ на обкръжаващата природна среда ;

 Изграждане и/или преустрояване на места за хранене с малък 
капацитет, насърчаващи консумирането на рибни продукти като 
ключов елемент в туристическите продукти и услуги, предлагани в 
РР;

 Инвестиции в дребномащабна инфраструктура за обновяване или 
изграждане на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или 
атракции за посетители;

 съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни 
пътеки; инфраструктура и съоръжения за наблюдение и свързани с 
риболовни и водни спортове;

 изграждане на места за къмпинги за риболовен и свързан с него 
екотуризъм; изграждане на инфраструктура и оборудване на бази за 
спортен риболов;

 съоръжения за обществената инфраструктура - информационни 
пунктове, информационни табла и пътепоказатели за туристическите
места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.;

 Разработване и маркетинг на туристически продукти, включително 
продукти, с фокус към риболовен туризъм и опазване на 
природното наследство:
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 разработване на туристически маркетингови стратегии на местно 
ниво и информационни материали;

 Подобряване на онлайн имиджа на територията или на отделни 
туристически обекти;

 Дейности и системи за комплексно маркетиране на туристическите 
продукти и услуги;

 посещения и участие на специализирани борси за туризъм за 
представяне на местен туристически продукт и осъществяване на 
нови професионални контакти;

 Организиране на рибарски фестивали с цел популяризиране 
привлекателността на рибарската област;

 Дейности за информация и публичност;

Допустими 
бенефициенти:

Юридически лица, регистрирани по Търговския закон и закона за 
кооперациите
Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ
Общини
Формални публично-частни партньорства между общини и частни 
юридически лица
Училища и настоятелства от РР

Очаквани 
резултати и 
действия:

 Планирана и приложена обща маркетингова стратегия за 
развитие на туристическия потенциал вРР

 Разработени и позиционирани на пазара поне 2 туристически 
продукта ;

 Създадени  поне 2 места за настаняване;

 Повишена разпознаваемост на дестинацията и на продуктите и 
услугите в нея;

 По-пълноценно интегриран сектор на рибарството в сектора на 
туризма, чрез предоставяне на съвместни услуги;

 Разработениили обновени  поне 3 места за хранене с 
преобладаващо/тематично рибно меню;

 Повишен туристопоток в РР;

 Осигурена алтернативна заетост на  заетите в сектор „Рибарство”;

Допустими 
разходи

1.  Разходи  за  строително-монтажни  работи:  изграждане,  реконструкция
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и/или ремонт на сгради,  съоръжения,  помещения и/или друга недвижима
собственост.

2.  Разходи   за  подготовка  на  проекта,  инженерни  проучвания,  оценки,
анализи,  включително  финансови  и  изготвяне  на  технически  и/или
технологичен  проект,  строителен  и  авторски  надзор  и  инвеститорски
контрол до 5 % от стойността на допустимите разходи.

3.  Разходи  за  закупуване  на  машини,  съоръжения  и  оборудване,
включително  и  компютърен  софтуер  и  специализирана  техника  (до
пазарната им стойност) и въвеждането им в експлоатация;

4.  Общи  разходи,  свързани  с  маркетинг  на  туристически  продукти  на
местно ниво, разработване и разпространение на маркетингови стратегии,
подготовка  и  изработване  на  рекламни  и  информационни  материали,
разработване на електронни системи, организиране на събития, посещение
и участие  в  борси  за  популяризиране  на  местни туристически  продукти,
необходими за изготвяне и изпълнение на дейностите по проекта.

5. Разходи за публичност и визуализация.

Индикатори за 
измерване на 
изпълнението на 
мярката:

 Брой юридически лица, предлагащи услуги в сферата на туризма;
 Брой изградени места за настаняване и хранене в съответствие със 

СВОМР;
 Брой разработени туристически атракции;
 Брой организирани и проведени фестивални събития за 

популяризиране на туристическия потенциал в РР;
 Брой реализирани реклами кампании за общи туристически продукти

в РР;
 Степен на нарастване на приходите от туристическа такса, събирана 

през годината от общините
Финансови 
параметри

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект 
от СВОМР е: 10 000 лева
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект 
от СВОМР е: 300 000 лева

Интензитет на 
помощта

Финансовата помощ за един проект е до 50% от общите допустими и 
одобрени разходи и 100% проекти на бенефициенти регистрирани по 
ЗЮЛНЦ

Индикативен 
брой проекти

Очакваният брой проекти, които ще бъдат подкрепени по мярката е 7

Срок за 
изпълнение

Максималният срок за изпълнение на дейностите по един проект е 24 
месеца

Критерии за избор на проекти по към Стратегия за ВОМР - Мярка 3.1
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Критерии/Показатели
Максимален 
брой точки
по показателя

Проектът включва създаване на нови туристически продукти и атракции 25
Проектът включва инвестиции в оборудване за целите на туристическите 
атракции 15

Проекти свързани с развитието на риболовен и други алтернативни форми на 
туризъм в РР

15

Проектът е свързан с популяризиране и подобряване на имиджа на 
територията в сферата на морския туризъм и водни спортове

15

Проектът включва дейности за представяне по нов начин на спецификата на 
територията

15

Проектът включва създаване на  места за хранене с преобладаващо/тематично
рибно меню

15

Създаване на нови работни места:
- едно работно място – 1 точка; 
- от 2 до 5 работни места – 3 точки; 
- над 5 работни места – 5 точки

5

Максимален брой точки 100

Мярка 3.2 Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна
инфраструктура
Основни цели:  Популяризиране,  валоризиране  и  опазване  на  природните  и  културни

ценности в територията;
 Развитие на дребномащабна инфраструктура в подкрепа на туризма и

рибарството;
 Насърчаване на устойчиви практики, популяризиране и информиране на

местната  общност  за  поведение  щадящо  околната  среда,  чрез
използване  на  технологии  способстващи  адаптирането  към
климатичните промени;

 Създаване на туристически атракции с познавателна или обучителна цел
Обхват: Предоставяне на помощ е възможно в рамките на операциите,  предвидени в

Глава III, Раздел 2, чл.63 от Регламент 508/2014 г. и Условия за кандидатстване
с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, финансирана  от Европейския
фонд за морско дело и рибарство.

Описание на 
предложените 
дейности: 

Допустимите за финансиране дейности по тази схема са инвестиции в дребно
мащабна инфраструктура която е насочена към:

 Дейности, свързани с експонирането и осигуряване на възможности за 
опознаването на природното наследство с цел развитие на устойчив 
риболовен и екотуризъм в РР ;
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 Изграждане  на  дребномащабна,  инфраструктура  за  развитие  на
риболовен  и  свързан  с  него  екотуризъм  -   дребномащабни
екологосъобразни съоръжения (в среда близка до естествената и чрез
устойчиво използване на природните ресурси);  

 Опазване  и  валоризиране  на  природното  и  културното  наследство  за
развитие на устойчив туризъм;

 Дейности,  свързани  със  стартиране  на  механизми  за  постоянни

образователни дейности за деца и младежи, насочени към опазване на

околната среда и включващи голям брой участници

 Дейности, свързани със създаване на ефективна информационна мрежа
относно използването и опазването на рибните ресурси; Преобразуване
на  съществуващи  пътеки  и  осигуряване  на  достъп  до  места  за
наблюдение на околностите, реконструкция на каменен паваж и градеж
от камъни,  подобряване на достъпа чрез почистване от растителност,
дребни изкопни работи и др. подобни. 

 Подобряване средата на живот в рибарската област: облагородяване на
паркове с пейки, осветление, тревни площи, ограждения, детски кътове;
дейности, свързани с подобряване състоянието на съществуващи сгради
свързани с друг вид социални и културни дейности.

 Обновяване, възстановяване и развитие на рибарски селища и рибарски
махали:  подобряване  и  възстановяване  на  обществените  зони  чрез
оформяне на външни площадки,  изграждане на тротоари,  осветление,
павиране и др.; 

 Облагородяване на зоните около рибарските съоръжения: изграждане и
подобряване на битово-санитарни условия, зони за отдих за рибарите,
компютърен клуб, санитарни помещения, складова база за рибарските
уреди.

 атракции  за  посетителите  и  места  за  отдих  и  развлечения:  примерни
могат  да  бъдат  следните:  -  посетителски  центрове  за  представяне  и
експониране на местното природно и културно наследство; изграждане
на малки по размер атракции на открито и закрито;  малки по размер
центрове  за  изкуство  и  занаяти,  както  и  центрове  за  временни
изложения с туристическа цел, свързани с устойчив риболов;

 Организиране на информационни кампании и събития за 
популяризиране на местното природно и културно наследство;

 Експониране  на  природно  и  културно  наследство  на  РР,  чрез
иновативни за територията методи;
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 Управление на проектите;
 Дейности за информация и публичност.

Допустими 
бенефициенти:

1. Юридически  лица,  регистрирани  по  Търговския  закон  и  Закона  за
кооперациите;
2. Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ;
3. Общини;
4. Формални  публично-частни  партньорства  между  общини  и  частни
юридически лица“.

Очаквани 
резултати и 
действия:

1. Повишена  атрактивност  на  средата  за  рибарските  общност,  както  от  РР,
така и за посетители;
2. Повишени приходи за заетите в туризма;
3. Подобрено  качество  на  предлаганите  услуги  в  полза  на  рибарските
общности и туристи в РР;
4. Популяризирани  по  нов  начин  природните  и  културно  –  исторически
ресурси на територията

Допустими 
разходи

1. Разходи за строително-монтажни работи: изграждане, реконструкция и/или
ремонт  на  сгради,  съоръжения,  помещения  и/или  друга  недвижима
собственост.
2. Разходи  за подготовка на проекта, инженерни проучвания, оценки, анализи,
включително  финансови  и  изготвяне  на  технически  и/или  технологичен
проект,  строителен  и  авторски  надзор  и  инвеститорски  контрол  до  5  % от
стойността на допустимите разходи.
3. Разходи за закупуване на машини, съоръжения и оборудване, включително и
компютърен софтуер и специализирана техника (до пазарната им стойност) и
въвеждането им в експлоатация;
4. Общи разходи, свързани с маркетинг на туристически продукти на местно
ниво, разработване и разпространение на маркетингови стратегии, подготовка
и  изработване  на  рекламни  и  информационни  материали,  разработване  на
електронни системи, организиране на събития, посещение и участие в борси за
популяризиране на местни туристически продукти, необходими за изготвяне и
изпълнение на дейностите по проекта.
5. Разходи за публичност и визуализация.
6.Разходи за управление на проектите за публични организации

Индикатори за
измерване на 
изпълнението 
на мярката:

1. Брой проекти, изпълнени в  партньорство
2. Брой проекти свързани с ефективно експониране на местните ресурси
3. Брой проекти за опазване на природно и културно наследство
4. Брой проекти за облагородяване и други сходни дейности

Финансови 
параметри

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект
от СВОМР е: 5 000 лева
Максималният  размер  на  безвъзмездната  финансова  помощ  по  един
проект от СВОМР е: 150 000 лева

Интензитет на 
помощта

Финансовата помощ за един проект е до 50% от общите допустими и одобрени 
разходи и 100% проекти на публични

Индикативен Очакваният брой проекти, които ще бъдат подкрепени по мярката е 6
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брой проекти
Срок за 
изпълнение

Максималният срок за изпълнение на дейностите по един проект е 12 месеца

Критерии за избор на проекти по към Стратегия за ВОМР - Мярка 3.2

Критерии/Показатели
Максимален 
брой точки
по показателя

Проекти, включващи инвестиции за подобряване средата на живот в 
рибарския район

15

Проекти,  свързани с обновяване, възстановяване и развитие на места за 
риболов като туристическа атракция

15

Проекти за създаване на туристически атракции с познавателна и обучителна 
цел и в близки до естествените условия

15

Проектът включва инвестиции в дребномащабна инфраструктура, свързана с 
подобряване на крайбрежните зони или зоните около вътрешните водоеми

25

Проекти, включващи инвестиции за експонирането и/или популяризиране на 
природното и културно наследство

10

Проекти, изпълнени в партньорство 5
Проектът включва иновативни за територията методи за експониране на 
местното природно и културно наследство

5

Проекти, които водят до надграждане на вече съществуващи атракции 

10
Максимален брой точки 100

Мярка 4 Териториално съудничество и управление на МИРГ

Приоритетна ос Приоритет  4 Укрепване  на  ролята  и  капацитета  на  МИРГ
Несебър-Месемврия и засилване на нейния принос за развитие
на територията на рибарския район 

Специфични цели СЦ 1 - Създаване на условия за ефективна и ефикасна работа на
МИРГ и популяризиране на дейността и

СЦ  2 -  Сътрудничество  и  участие  на  МИРГ  в  различни
инициативи  и  проекти  за  увеличаване  на  възможностите  за
развитие на територията

Мерки Мярка 4.1

Текущи разходи за управление, наблюдение, оценка, и контрол 
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на изпълнението на СВОМР

Мярка 4.2 

Сътрудничество и развитие на мрежи

Бюджетът  по   мерките  от  Приоритет  4  е  до  25  % от  общия
размер  на  публичните  разходи  в  рамките  на  Стратегията  за
ВОМР.  Това   са  текущи разходи,  свързани  с  управлението  и
изпълнението на  стратегията  за водено от общностите  местно
развитие,  състоящи  се  от  оперативни  разходи,  разходи  за
персонал,  разходи за  обучение,  разходи за  популяризиране  на
изпълнението  на  МСР  и  постигнатите  резултати,  разходи  за
изграждане на капацитета н ЗС, финансови разходи и разходи,
свързани  с  мониторинга  и  оценката  на  стратегията  и
популяризиране на стратегията за водено от общностите местно
развитие,  с  цел  да  се  улесни  обменът  за  предоставяне  на
информация  между  заинтересованите  страни,  да  се
популяризира стратегията и да се съдейства на потенциалните
бенефициери  с  оглед  разработването  на  операции  и
подготовката на предложения.

7. Финансов план на стратегията (Финансова обосновка на бюджета и разпределението на 
средствата по мерки).
Изхождайки от  анализите  на  нуждите  и  потенциала  на  територията   и  като се  вземат  предвид
потребностите от преструктуриране и разнообразяване на дейностите извън икономическия сектор
на  рибарството,  както  и  идентифицираните  потребности  от  преодоляване  на  социално  –
икономическите трудности в областта  на рибарството и аквакултурите,   е  даден финансово по-
голям приоритет на определени видове дейности. В същото време е търсен баланс между секторите
и заинтересованите страни, като е отчетено наличието на минимална критична маса от кандидати и
средства за финансиране. 

При разпределянето на средствата по мерки в СВОМР са взети в предвид следните специфични
фактори:

 Заявеното  желание  и  готовност  на  заинтересованите  страни  да  кандидатстват  за
финансирането на определени дейности;

 Ресурсната обезпеченост на територията за изпълнение на типове проекти;

 Стратегическото приоритизиране и балансиране на интересите на заинтересованите страни;

 Пазарната ангажираност за реализиране на видове дейности и услуги
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Таблица 6 - Индикативно разределение на бюджета на СВОМР  по приоритети и мерки

Приоритет Финанси-
ране

Мярка Финансиране %

ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА Стратегия за ВОМР  -  3 911 660 лв
Приоритет 1

Засилване на ролята 
на рибарските 
общности и 
подобряване на 
конкурентоспособнос
тта на рибарския 
сектор
 чрез задържане на 
максимална добавена 
стойност в 
територията

850 000 лв
21.73 %

Мярка 1.1

Инвестиции в
преработка и маркетинг
в сектора на рибарството

и аквакултурите

450 000 11,5  %

Мярка 1.2

Разнообразяване на
дейностите и услугите в

сектор „Рибарство”

400 000 10,22 %

Приоритет 2

Диверсификация  на
икономическите
дейности  и
подобряване  на
качество  на  живот  в
територията

983 745 лв

25.15 %

Мярка 2.1

Насърчаване на
иновациите и

сътрудничеството между
различни сектори в

територията

600 000 15,34 %

Мярка 2.2

Подкрепа за създаване
на нови услуги за

населението в
рибарската територия

383 745 9,81 %

Приоритет 3

Насърчаване на 
социалното 
благополучие и  
развитие на устойчив 
туризъм  

1 100 000 лв
28.12 %

Мярка 3.1

Развитие на нови
туристически продукти и

атракции

780 000 19,94 %

Мярка 3.2

Популяризиране на
местните ресурси и

320 000 8,18 %
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подкрепа за развитието
на дребно мащабна

инфраструктура

ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР  2 933 745 00
Приоритет 4

Укрепване на ролята 
и капацитета на 
МИРГ Несебър-
Месемврия и 
засилване на нейния 
принос за развитие на
територията на 
рибарския район

 977 915 лв 

Мярка 4.1

Текущи разходи за
управление, наблюдение,

оценка, и контрол на
изпълнението на СВОМР

25 %

Мярка 4.2

Сътрудничество и
развитие на мрежи

Разпределение на бюджета на СВОМР по мерки и по години

Индикативното  разпределение  е  направено  на  база  опита  от  предходния  програмен  период  и
заяната готовност на кандидатите за реализиране на проекти . Също така е отчетен факта, че при
някой от мерките се очкава да бъдат подадени инфраструктурни проекти, за които ще е необходимо
повече време за реализация.

При разпределянето на средствата по години са отчетени следните особености:

 Капацитет  на  потенциалните  бенефициенти  по  отношение  усвояване  на  средства  от
донорски програми 

 Необходимата степен на проектна готовност за различните мерки 

 Необходимото време за изготвяне на документацията за подбор на проекти и критериите за
класиране, както и времето за информиране на потенциалните бенефициенти 

 Необходимото време за подготовка, оценка, класиране и изпълнение на проекти 

Таблица 7 - Индикативно разределение на бюджета на СВОМР  по мерки и по години

Допустими
мерки

Общо
финансир

ане по
мярката

Година 1 Година 2 Година 3
Година 

4
Година 

5
Година 

6

67



                                                                                                                   

Мярка 1.1

Инвестиции в
преработка и
маркетинг  в
сектора на

рибарството и
аквакултурите

450 000
200 000 150 000 100000

изпълнен

ие на

проекти

изпълнен

ие на

проекти

изпълнен

ие на

проекти

Мярка 1.2

Разнообразяване
на дейностите и

услугите в сектор
„Рибарство”

400 000 200 000 100 000 100 000
изпълнен

ие на

проекти

изпълнен

ие на

проекти

изпълнен

ие на

проекти

Мярка 2.1

Насърчаване на
иновациите и

сътрудничеството
между различни

сектори в
територията

600 000 250 000 250 000 100 000 изпълнен

ие на

проекти

изпълнен

ие на

проекти

изпълнен

ие на

проекти

Мярка 2.2

Подкрепа за
създаване на нови

услуги за
населението в

рибарската
територия

383 745 200 000 100 000 83 745
изпълнен

ие на

проекти

изпълнен

ие на

проекти

изпълнен

ие на

проекти

Мярка 3.1

Развитие на нови
туристически

продукти и
атракции

780 000 380 000 250 000 150 000
изпълнен

ие на

проекти

изпълнен

ие на

проекти

изпълнен

ие на

проекти

Мярка 3.2

Популяризиране
на местните
ресурси и

подкрепа за

320 000 120 000 100 000 100 000

изпълнен

ие на

проекти

изпълнен

ие на

проекти

изпълнен

ие на

проекти
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развитието на
дребно мащабна
инфраструктура

Мярка 4.1

Текущи разходи
за управление,
наблюдение,

оценка, и контрол
на изпълнението

на СВОМР

изпълнен

ие на

проекти

изпълнен

ие на

проекти

изпълнен

ие на

проекти

Мярка 4.2

Сътрудничество и
развитие на

мрежи

изпълнен

ие на

проекти

изпълнен

ие на

проекти

изпълнен

ие на

проекти

ПРИЛОЖИМ РЕЖИМ НА МИНИМАЛНИ/ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ
Не е приложимо

8. Допълняемост и демаркация на стратегията и мерките с други програми, стратегии и 
политики, изпълнявани на територията на областта. (В случай на съвпадение на части от 
територията на прилагане на стратегии, прилагани от МИГ и МИРГ, групите подсигуряват 
демаркация на финансираните дейности, чрез разграничаване на същите в различните 
стратегии).
Демаркация спрямо оперативни програми в България

ОПИК
Допълняемост между  ОПИК 2014-2020 г. и СВОМР е налична по отношение на повишаване

на конкурентоспособността  на  бизнеса  чрез  добавяне на  стойност  и  качество  към продукцията,
модернизация на предприятията, както и за подобряване на безопасността, хигиената и условията
на труд в сектор „Рибарство и аквакултура“  и преработка. 

ОПРР
СВОМР  ще  предостави  подкрепа  за  рехабилитиране  дребномащабна  инфраструктура  на

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

ОПРЧР
Обученията по ключови компетенции и професионални умения, включително на работното

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

ПРСР 
На една и съща територия могат да бъдат създадени МИРГ и МИРГ, когато в стратегията за

ВОМР на МИРГ няма принос от ЕФМДР или когато стратегията на МИРГ се финансира само от
ЕФМДР и при условие на недопускане на двойно финансиране на едни и същи  разходи. Двете
организации гарантират, че техните стратегии са координирани и се допълват. МИГ ще се фокусира
върху  достигане  на  повече  отдалечени  части  на  района  и  много  дребни  традиционни
производители,   докато  целта  на  МИРГ  е  да  интегрира  рибарските  общности  в  по-широкия
контекст на местната икономика, като добави стойност конкретно към този сектор.

ОПТТИ
Не се предвижда инвестиционно препокриване с ОПТТИ в друг контекст.
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ОПНОИР
Всички  дейности,  свързани  с  провеждането  на  разпространение  на  научни  знания;

иновативни практики и др., които са в областта на рибарството и аквакултурите, ще се подпомагат
от СВОМР. Участието на научни организации във валидирането на резултати от изследвания на
влиянието на риболовните дейности върху околната среда или на по-устойчивото използване на
морските  биологични  ресурси  ще  се  подпомага  от  СВОМР.  На  ниво  проекти  ще  се  следи  за
избягване на двойно финансиране на допустими целеви групи, бенефициенти, дейности, разходи и
резултати.

СЪОТВЕТСТВИЕ  С  ЦЕЛИТЕ  И  ПРИОРИТЕТИТЕ  НА  ЕС  В  ОБЛАСТТА  НА
РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯТА ЕВРОПА 2020
СВОМР  е в пълен синхрон с Регионалната политика на ЕС, наричана още Кохезионна политика, в
рамките на периода 2014-2020 г., подкрепя създаването на работни места, конкурентоспособността,
икономическия  растеж,  подобряване  на  качеството  на  живот и  устойчивото  развитие.  Целта  на
регионалната  политика  е  да  се  намалят  значителните  икономически,  социални  и  териториални
различия, които все още съществуват между европейските региони

СЪОТВЕТСТВИЕ С РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН

Съответствието  между  СВОМР  и  регионалния  стратегически  документ  е  маркирана  в  две
стратегически цели:
Стратегическа цел 1:  Създаване на условия за икономически  растеж с темпове,  изпреварващи
средните за страната.
Стратегическа  цел  2:  Осигуряване  на  благоприятна,  здравословна  и  стимулираща  развитието
жизнена среда.

ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ БУРГАС – 2014 -2020
СВОМР е в съответствие и се допълва с целите  на Областната  стратегия за развитие на

област Бургас за периода 2014-2020 г. както следва:

Стратегическа  цел  1:  Формиране  на  устойчива  икономическа  динамика  на  база  иновационна
платформа на развитие, създаваща високо равнище на трудова заетост, характеризиращо се с добри
качествени показатели, създаване на усъвършенствана инфраструктура и провеждане на политики
за опазване на околната среда.

Синергията  между  поставените  цели  на  СВОМР  на  МИРГ  и  целите  на  ОПР  НА  ОБЩИНА
НЕСЕБЪР ще  се  осъществи  посредством  изпълнението  на  заложените  дейности  в  СВОМР
подкрепящи изпълнението на стратегическите цели на ОПР :
Главна стратегическа цел за развитие на община Несебър в периода 2014–2020 г. е:

71



                                                                                                                   

Развит  човешки  потенциал  с  висок  жизнен  стандарт  и  заетост  в  чиста  околна  среда,  с
конкурентни туристически предимства.
Стратегическа цел 1: Балансирано и устойчиво развитие на територията и населените места.
Стратегическа цел 2: Икономически растеж, основан на знание и иновации.

Стратегия на МИГ Несебър е стратегически документ, който е планиран в съответствие с подхода
ВОМР  и  има  сходна  структура  и  съсдържание,  но  съществено  се  разграничава  в  частта  си  за
определяне на допустими бенефициери или кандидати и допустими дейносоти.  В статегията  на
МИГ Несебър се предвижда финансиране на дейнсоти свързани с развитие на земеделския сектор и
подобряване  на  качеството  на  живот в  територита  на  МИГ.  Сходство на  дейностите,  които ще
подкрепя МИРГ Несебър има в частта за подобряване на качеството на живот, но тук разликата с
МИГ е, че МИРГ ще финансира дейнсоти свързани с рибарството, рибарските селища и услуги в
полза на рибаския сектор, което не се финансира от ПРСР и респективно от МИРГ, демаркацията
тук е и във вида бенефициент, понеже ПРСР изключва финансирането на бенефициенти и дейности
свързани с рибарството и риболова. Ръководствата  и екипите на двете организации ще работят в
пряко сътрудничество, ако бъдат одобрени и двете стратегии, като преди всяка сесия за оценка на
проекти ще се правят справки за конкретния бенефициент и в двете организации с цел недопускане
на двойно финансиране.  

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

9.1. Управление на МИРГ:
– органи за управление и контрол са следните;

Общото събрание е колективен върховен орган на Сдружението. Решенията на Общото събрание
се  вземат  с  обикновено  мнозинство  (50%  плюс  1  гласа)  от  присъстващите.  Решенията  за
изменение и допълване на Устава и за преобразуване или прекратяване на Сдружението се вземат
с мнозинство от 2/3 от присъстващите. Компетентността на общото събрание е описана подробно
в чл. 22, ал. 1 от Устава на Сдружението.

Колективен  управителен орган на МИРГ е Управителният  съвет /УС/.  По отношение  на
Стратегията за ВОМР, УС предлага на ОС бюджета и план за изпълнението; избира и освобождава
Изпълнителния директор и др.

Управителния съвет /УС/   се състои от 5 лица, членове на Сдружението. УС се избира от
ОС  с  мандат  от  5  години.  УС  избира  от  състава  си  Председател  и  избира  и  освобождава
Изпълнителния директор. По отношение на Стратегията за ВОМР, УС предлага на ОС бюджета и
план за изпълнението; избира и освобождава Оценителни комисии; взема окончателни решения за
финансиране на проекти по подхода ВОМР и др. 
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Председателят на УС  е представляващия МИРГ и се избира от Управителния съвет на
Сдружението, който определя неговите функции, подробно разписани в чл.41, ал. 2 от Устава.
Описание на позициите и изискванията към изпълнителния директор и персонала.

Изпълнителният директор се избира от Управителния съвет и е дееспособно физическо лице,
което:

 не е осъждано и не е било лишавано от право да заема материално отговорна длъжност,
включително  и  не  е   било  член  на  управителен  орган  на  търговско  дружество  или
сдружение, обявено в несъстоятелност, неплатежоспособност, ликвидация или заличено
от регистрите по искане на прокурора;

 има завършено висше образование, най-малко степен „ бакалавър“;

 има професионален стаж най-малко 5 години;

 има управленски опит  най-малко 2 години;

 има опит в управлението и/или изпълнението на проекти, финансирани със средства от
ЕС или от други международни донори.

Изпълнителния директор изпълнява следните задачи:

 Ръководи, включително планира, организира, контролира и координира функционирането и 
дейността на работата на екипа на МИРГ; разпределя задачите в екипа и осъществява 
контрол по отношение тяхното изпълнение и спазване на определените срокове;

 Участва в изготвянето на оценки за планирането и усвояването на финансовите средства по 
Стратегията за местно развитие;

 Организира работата на екипа за осъществяване на наблюдение по прилагането на 
политиката за сектор „Рибарство” и приоритетите на стратегията;

 Отговаря за мониторинга на одобрените за финансиране проекти;
 Участва в срещи, семинари и други вътрешни и международни мероприятия по въпроси, 

свързани с областите на дейност на МИРГ;
 Изготвя длъжностните характеристики на служителите в екипа;
 Изготвя индивидуалните работни годишни планове на служителите в отдела;
 Прави предложения до УС за обучения на служителите в екипа;
 Изготвя проект на бюджетна прогноза на МИРГ;
 Изготвя отчети за работата на екипаи на МИРГ; 
 Отговаря за редовното отчитане на напредъка по отношение изпълнението на стратегията;
 Организира обработване и извършване административна и техническа оценка на проектните 

предложения на кандидатите за получаване на безвъзмездна финансова помощ;
 Осъществява дейности по разпространение на информация и популяризиране на местната 

стратегия за развитие;
 Изготвя доклади до МЗХГ за отчитане на дейността на МИРГ;
 Осигурява ефективно администриране на всички дейности, подкрепяни от МИРГ;
 Изпълнява решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
 Организира работата на персонала и експертите на Сдружението;
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 Организационно технически осигурява работата на Комисията за избор на проекти, 
Управителния съвет, Общото събрание и консултативните органи;

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

 Предлага свикване на Общо събрание и заседания на Управителния съвет;
 Организира консултиране на потенциалните кандидати за финансиране;
 Организира изпълнение на мерките за информиране на общността;
 Изпълнява възложените му с договора или решения на Управителния съвет други функции.

Експертът по прилагане на стратегията за ВОМР трябва да има:

 завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;

 професионален стаж най-малко две години
Експерта изпълнява следните функции:

 информира и консултира  потенциални получатели на финансиране по СВОМР;

  активно формулира на  препоръки за  създаване  и подобряване на  конкретни практики в
приоритетните области на СВОМР;

  консултира  получатели на финансиране, подготовка на документация за кандидатстване по
СВОМР;

 текуща  и  интензивна  комуникация  с  хора,  подготовка  на  информация  и  обобщени
мониторингови доклади;

 подготовка  на  информационни  и  ресурсни  материали  за  интернет  страница  и  печатни
материали  по  конкретни  теми,  поддържане  на  рубрика  въпроси  и  отговори  в  интернет
страницата на МИРГ;

 изготвяне  на  експертни  становища,  фасилитиране  и  подпомагане  работата  на  тематични
групи, подготовка и провеждане на обществени обсъждания;

Технически асистент

 завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“;

 професионален стаж най-малко две години
Техническия сътрудник обезпечава технически работата на останалите двама, както и на членовете
на УС и ОС. Техническия сътрудник отговаря за архивиране на всички документи и досиета на
МИРГ,  завежда  и  архивира  цялата  входяща  и  изходяща  кореспонденция,  класира  и  съхранява
всички документи на проектите в МИРГ и др.
Служители на МИРГ могат да бъдат физически лица, които:
o не са членове на колективния управителен орган или на контролния орган на МИРГ и не са

свързани лица с член на колективния управителен орган или на контролния орган на МИРГ по
смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон;
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o не  са  общински  съветници,  кметове,  заместник-кметове  или  служители  на  централна  или

териториална  администрация  на  изпълнителната  власт,  на  местната  власт  или  на  публична
организация.

9.2. Капацитет на местната инициативна рибарска група да изпълни стратегията за ВОМР.
МИРГ „Несебър - Месемврия“ е самостъоятелно юридическо лице, което учредено и регистрирано
в съда, като такова, с цел да изпълни успешно СВОМР. При създаването си е използван подхода
ВОМР,  както  и  всички  нормативни  изисквания  на  нормативната  уредба  на  национално  и
европейско  ниво. Основните  заинтересовани  страни  са  въвлечени  в  процеса,  който  включва
множество  информационни  срещи  и  обучения  за  подхода  и  работата  на  МИРГ. По  време  на
изграждането на МИРГ е осигурен и офис, който се намира на центъра на града и е оборудван с
необходима техника за работа, като компютри, принтери, бюра, столове и т.н. Разполага и със зала
за провеждане на заседания и срещи. Екипа и членовете са хора с доказан опит в упралението на
проекти, което ще гарантира бързото и своевременно реализиране на стратегията. Екипа на МИРГ
отговаря  на  минималните  изисквания  за  заемане  на  определените  длъжности  от  УО,  което
гарантира техните качества  необходими за успешно управление и реализиране на предвидените
дейности.  При  нужда  МИРГ може  да  получи  временни  парични  заеми  от  община  Несебър  за
изпълнение на заложените за реализиране дейности, което гарантира финансовата стабилност на
организацията.

9.3. Описание на системата за мониторинг и оценка.

Системата за мониторинг и оценка на проектите и цялата стратегия за ВОМР на МИРГ „Несебър -
Месемврия” обхваща три отделни процедури, които са доказали своята ефективност и надеждност
при  изпълнението  на  стратегии  в  предходния  програмен  период.  Това  са:  „Процедура  за
мониторинг  на  изпълнението  на  сключените  договори  към  СВОМР  и  посещения  на  място”,
„Процедура за подпомагане подготовката на заявки за плащания до РА и доклади от бенефициенти
до МИРГ за отчитане на изпълнението” и „Процедура за отчетност на изпълнението на СВОМР.
 Правила за изготвяне на годишен доклад за напредък, отчитане изпълнението на стратегията за
местно развитие”.   
Подробно трите процедури са описани по-долу:

„Процедура за мониторинг на изпълнението на сключените договори към СВОМР и
посещения на място”

Етапите  по  наблюдение  на  изпълнението  на  проектите  и  сключените  договори,  както  и
извършването на посещенията на място ще се извършат при спазване на следната последователност
и  отговорности:

1. Изработва се план за мониторинг и оценка от Изпълнителния директор, който ще включва
разработването на списък с описание на начина на провеждане на посещение на място, начин на
събиране  на  информация,  начин  на  последващо  описание,  форма  на  препоръки,  честота  на
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посещение и отговорности.
2. Екипът на МИРГ и при необходимост наети външни експерти, наблюдават техническото и

финансовото управление на договорените проекти, като преглеждат документацията на проектите и
посещават проектите на място. В посещенията на място се включва и член на УС. Всяко посещение
се извършва поне от двама служители на МИРГ и/или наети за целта външни експерти.

3.  Посещенията  на  място  за  наблюдение  изпълнението  на  дейностите  по  проекта  се
извършват в следните случаи: при подготовка на заявка за междинно плащане по проект (ако има
предвидено);  при подготовка на заявка за окончателно плащане по проект и най-малко 1 текуща
проверка по време на изпълнението на проекта.

4. След всяко посещение се изработва протокол, който се добавя към досието на проекта.
5. Всяко посещение се извършва с лист за проверка (Контролен лист).
6.  Изготвят  се  текущо  поне  един  път  на  шест  месеца  доклади  към  УС  за  проведения

мониторинг на проектите.
7. Резултатите се отразяват в междинни отчети по стратегията и се предоставят за целите на

външна оценка на СВОМР.
8. Наблюдението на проектите има за цел да констатира:
 Съответствието на проекта с общите и специални условия, описани подробно в договора

за финансиране;
 Напредъкът  на  дейностите  по  проекта,  спрямо  постигането  на  целите  и  заложените

резултати, описани подробно в договора за подпомагане;
 Допустимостта и целесъобразността на извършените разходи;
 Степента, до която проектът отговаря на определени нужди на РР;
 Степента на новаторство в рамките на стратегията и подадените проекти;
 Съблюдаване на критериите за устойчивост, описани подробно в проектния договор;
 Изграждането на капацитет по отношение на дейността, след финансирането по подхода

ВОМР;
 Оценка на риска.
9. Целта на наблюдението и последващото докладване е: 
 Да  се  идентифицират  достатъчно  рано  и  предотвратят  своевременно  възможните

недостатъци или рискове в изпълнението на проекти и целите на СВОМР;

10.Процедури по прилагане и актуализиране на стратегия за местно развитие. 
В края  на всяка  година от изпълнението на Стратегията,  въз основа на годишния доклад за
напредъка  и  междинната  оценка  за  прилагането  на  стратегията,  УС  ще  прави  оценка  на
изпълнението на СВОМР по години и мерки и изразходваните средства и в резултат на тази
оценка  ще  прави  предложения  за  обновяване  на  СВОМР.  Предложенията  за  обновяване  на
СВОМР  ще  бъдат  представяни  на  Общо  събрание  на  МИРГ  за  одобрение.  Процедурата  за
обновяване на СВОМР може да бъде по отношение на финансовите й параметри; по отношение
на процедурите за изпълнение на стратегията; при промяна в приложимото законодателство.

Правила за актуализиране на СВОМР.
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1. Актуализацията  на  местната  стратегия  за  развитие  е  допустима  след  изтичане  на
първата година от нейното одобрение от УО. За актуализиране на СВОМР, МИРГ извършва
годишно оценяване и изпраща в писмен вид подробна обосновка до УО, за необходимостта
от нейното актуализиране. 
2. Обновяването и допълването на СВОМР се извършва при спазване на следните етапи
и отговорности:
2.1.  Предложения  могат  да  правят Екипа  на  МИРГ,  Оценителните  комисии или редовни
членове на МИРГ;
2.2.  Предложенията  се  обсъждат  и  приемат  от  ОС  след  задължително  консултиране  с
партньорите; 
2.3.  След вземане на решение от Общото събрание по правилата  за вземане на решения,
Екипът изготвя предложение и го изпраща до УО.

10.1. Налични правила/процедури за предотвратяване на конфликт на интереси.
МИРГ ще се спазва следните изисквания: 

Легална  дефиниция  на  понятието  “Конфликт  на  интереси“   се  съдържа  в  чл.2  от  Закона  за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ): 
„Конфликт на интереси възниква, когато лице, заемащо публична длъжност, има частен интерес,
който може да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на правомощията или
задълженията му по служба“.
По отношение на Оценителните комисии ще се спазват следните правила:
1. Когато  участват  в  Оценителната  комисия,  членовете  подписват  декларация  за  липса  на
конфликт  на  интереси  по  смисъла  на  ал.  1  т.  1  от  допълнителната  разпоредба  на  Закона  за
предотвратяване на конфликт на интереси. 
2. В оценителната комисия не може да участва лице, което е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от  допълнителните  разпоредби  на  Закона  за  предотвратяване  и  установяване  на  конфликт  на
интереси с лице на ръководна длъжност в УО или в ДФЗ.
3. В оценителната комисия не може да участва лице, което е свързано лице по смисъла на § 1, т. 1
от  допълнителните  разпоредби  на  Закона  за  предотвратяване  и  установяване  на  конфликт  на
интереси с кандидат по процедурата.
4. В случаите когато член на комисията установи, че е налице конфликт на интереси той подава
писмо до Председателя на УС на МИРГ за самоотвод, като неговото място в комисията се заема от
нов член.
5. Бивши членове на МИРГ, с право на глас при оценката на постъпилите проектни предложения не
се  допускат  като бенефициенти на проекти по МИРГ, след оттегляне  от задълженията  им като
членове на МИРГ за срок от една година след оттеглянето им.
По отношение на кандидатите по СВОМР, МИРГ ще следи за:
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1. Липса  на  свързаност  по  смисъла  на  §  1,  т.  1  от  допълнителните  разпоредби  на  Закона  за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с лице на ръководна длъжност в УО на
ПМДР, ДФЗ и в Оценителната комисия, назначена от МИРГ.
2. Обстоятелството, че Кандидатът не е лице, което е на трудово или служебно правоотношение в
ДФЗ или УО на ПМДР до една година от прекратяване на правоотношението;

МИРГ няма да  предоставя финансова помощ на кандидати/ползватели на помощта:
1.  при  които  представляващият  кандидата/ползвателя  на  помощта  едноличен  търговец,

търговско  дружество  или  юридическо  лице  и  член/членове  на  управителния  им орган,  както  и
временно изпълняващ такава длъжност,  включително прокурист или търговски пълномощник,  е
свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси с лице, заемащо публична длъжност в Управляващия орган,
Разплащателната агенция (РА) или Оценителната комисия;

2. които попадат в случаите по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси. 

3. които са включени в Централната база данни на отстраняванията по чл. 108 от Регламент
(ЕС, Евратом) № 966/2012.
Изпълнението на горните изисквания се доказва от кандидата/ползвателя на помощта със:

1. декларация към момента на кандидатстване;
2. официални документи, издадени от съответните компетентни органи, за обстоятелствата,

за  които  такива  документи  се  издават,  и  с  декларация  за  всички  останали  обстоятелства,
включително и за обстоятелствата по чл. 23 от Закона за търговския регистър, които са включени в
Централната база данни на отстраняванията по чл. 108 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012.

11. Дейности за популяризиране, комуникационна стратегия и предвиден бюджет
Комуникационна стратегия
Комуникационната стратегия има конкретна цел -  да осигури необходимите ресурси и условия за
популяризиране възможностите които дава СВОМР за развитие на територията на МИРГ Несебър –
Месемврия, както и  предимствата от прилагане  подхода ВОМР и постигнатите ползи за местната
общност  и  за  територията.  Визията  на  МИРГ  очертава  желания  резултат  от  изпълнението  на
СВОМР  в  територията,  Комуникационна  стратегия регламентира  как  да  се  популяризират
възможностите  за  достигане  до  желаното състояние  в  развитието  на  територията  на  МИРГ  и
постигнатите резултати.

Общи цели:
1.  Популяризиране  на  ролята  на  МИРГ  и  популяризиране сред  местната  общност  заложените
стратегически цели, приоритети, мерки и дейности  в СВОМР;
2. Осигуряване на максимална прозрачност в процеса на изпълнение и управление на СВОМР;
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3.  Изграждане  и  поддържане  на  високо  обществено  доверие  към  процесите  по  изпълнение  и
управление на СВОМР;
4.  Да направи  територията на МИРГ Несебър - Месемврия и нейния  туристически, риболовен и
културен потенциал разпознаваеми в национален и световен мащаб.

Специфични цели:

 Популяризиране  на  мерките  от  СВОМР  като  финансов  инструмент  за  подобряване  на
развитието на рибарския район;

 Осигуряване  на  максимална  публичност  и  прозрачност  на  процеса  на  управление  и
изпълнение на СВОМР, постигнатите резултати и  добри практики;

 Информиране  на  потенциалните  бенефициенти  за  възможностите  за  финансиране,  по
отделните мерки;

 Повишаване знанията и компетентността на бенефициентите за разработване на проекти и
при изпълнение на проекти;

 Насърчаване  на  активното  участие  на  всички  заинтересовани  страни  в  процеса  на
изпълнение на СВОМР;

 Да се разясни пред местната общност какви ще бъдат ползите от   успешно изпълнение на
СВОМР;

 Да формулира адекватни маркетингови послания към потенциалните ползватели на стоки и
услуги в територията на МИРГ Несебър – Месемврия;

 Да запознае националните и международни партньори с възможностите за сътрудничество и
изпълнение на съвместни инициативи.

Целеви групи
Мерките  и  дейностите  по  комуникация  и  информация  по  СВОМР  задължително  следва  да  се
планират, изпълняват и оценяват като ефект на ниво всяка от идентифицираните целеви групи и
съответстващите им под-групи:

 Широка общественост;

 Потенциални бенефициенти;

 Бенефициенти;

 Медиатори/разпространители на информация;

 Местни лидери.
Целевите групи на бенефициентите,  потенциалните бенефициенти, ангажираната администрация,
местните  лидери  и  медиаторите/разпространителите  на  информация  съставляват  основните
заинтересовани  страни  (stakeholders),  с  различна  роля  и  функция  в  процеса  на  подготовка,
осъществяване, отчитане и комуникиране на СВОМР.

Принципи на изпълнение на Комуникационната стратегия:
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 Равнопоставеност –  изпълнението  на  мерките  за  информация  и  комуникация  трябва  да
осигури равен достъп до информация както  на  всички заинтересовани страни,  така  и  на
широката общественост като цяло;

 Навременност –  всички  мерки  за  информация  и  комуникация  ще  бъдат  планирани  и
изпълнени с оглед своевременното задоволяване на идентифицираните нужди на целевите
групи;

 Адаптивност и адекватност – мерките за информация и комуникация ще бъдат съобразени
със специфичните особености както на целевите групи, така и на конкретната ситуация, в
която се изпълняват;

 Партньорство –  всички  мерки  ще  се  изпълняват  в  диалог  и  взаимодействие  с  всички
заинтересовани страни, с неправителствените организации, сдружения и медии.

 Прозрачност - предоставяне на информация за изпълнението на мерките по информираност
и публичност, съгласно националното законодателство.

Комуникационни канали

 Електронни медии;

 Печатни медии;
 Онлайн медии; 
 Директна комуникация (събития, информационни дни, семинари, обучения и др);

 Национална рибарска мрежа;

 Фейсбук страница на МИРГ Несебър - Месемврия

Дейности за популяризиране

 Създаване на интерактивна уеб страница на МИРГ и  управление на информацията;

 Разработване  печатни  публикации  (индикативни:  3-  месечен  бюлетин,  годишен  отчет,
доклади за прилагането на СВОМР и печатни материали, презентиращи, плакати, дипляни,
рекламни материали и др.);

 Разработване и размножаване на формуляри и обучителни материали;

 Организиране и участие в радио предавания, телевизионни предавания и реклами;

 Изработване на информационни табели и банери за популяризиране на СВОМР и процеса на
прилагане;

 Организиране  на  информационни  срещи,  работни срещи на  тематични  групи и  годишен
обществен форум;

 Организиране  на  информационни  събития  като  общностни  празници  за  представяне  на
постигнатите по СВОМР резултати и генериране на нови идеи;

 Участие във информационни събития на теритрията

Бюджет
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Бюджета  за  информиране  и  популяризиране  на  СВОМР  е  част  от   разходите,  свързани  с
управлението и изпълнението на стратегията за водено от общностите местно развитие, които са в
размер  на  977 915  лева.  Конкретните  разходи   ще  бъдат  определни  за  изпълнение  на
Комуникационната стратегия на МИРГ и за дейностите по популяризиране на СВОМР, след като
УО одобри  указания  за  изпълнение  на  мярката  за  управление  и  популяризиране  на  СВОМР с
разписани допустими разходи.

12. Дейности за сътрудничество 
Съществена  е  ролята  на  МИРГ  през  периода  на  прилагане  на  СВОМР  за  засилване  на
сътрудничеството  между  различните  заинтересовани  страни  от  територията,   както  и  между
органите, отговорни за прилагането на политиките за развитие на рибарската територия, чрез:

 Насърчаване  на  вътретериториалното,  регионалното  и международното  сътрудничество  и
участието на експерти по специфични теми;

 Финансиране на проекти, свързани с организиране на обучения, семинари и  за трансфер на
знания  и  добри  практики  за  бенефициенти,  изпълняващи  проекти  финансирани  чрез
СВОМР; 

 Участие на екипа на МИРГ в процеса на обмен на ноу-хау и в националната мрежа на МИРГ
за трансфер на знания и умения в рибарските райони и популяризиране на тези знания в
територията на МИРГ;

 Сътрудничество с признати институти за предоставяне на подпомагане за засилването на
технологичното развитие, иновациите и трансфера на знания, което ще даде възможност да
се  развият  техническите,  научните  или  организационните  знания  в  стопанствата  на
територията  с добър пазарен потенциал, нови или значително подобрени продукти, процеси
или управленски и организационни системи;

 Подпомагането  на  ефективно  сътрудничество  между  участници,  чрез  включване  и
разширяване на съществуващите мрежи и инициативи за регионално сътрудничество;

 Събиране, анализиране и разпространение на информация на национално ниво за добри 
практики, опит и знания;

 Участие в международни мрежи за сътрудничество в рибарските райони;

 Участие в дейностите изпълнявани от Националната рибарска мрежа и Европейската мрежа 
на МИРГ.

 Подпомагане на местния рибарски бизнес в търсенето на партньори и работа в мрежа;

 Подпомагане създаването на местни клъстери и къси вериги за доставки с цел задържанена 
добавена стойност в територията на МИРГ;

 Насърчаване на сътрудничество между рибарските общности и научните организации  за 
опазването на околната среда в района;

 Реализация на проекти за развитие на рибарския район в партньорство с други МИРГ.
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Основен принцип на Сътрудничеството между отделните заинтересовани страни ще
е  принципа  на  равнопоставеното  партньорство  и  взаимния   интерес  да  се  подобри
качеството на живот в рибарския район и да се подпомогнат секторите на рибарството и
аквакултурите.

13. Измерими индикатори за напредъка и резултатите по стратегиите  за ВОМР 

13.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР

13.1.  Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой
създадени  работни  места,  запазване  на  заетите  работни  места,  брой  новосъздадени
икономически единици и др.

Вид Индикатор Мярка Цел 2023 Източник на данни

Резултат

Брой   проекти,  финансирани  по
Стратегията

Брой 30
Мониторинг 

База данни МИРГ

Брой подадени заявления за подпомагане Брой 44
Мониторинг 

База данни МИРГ

Брой на одобрените заявения Брой 30
Мониторинг 

База данни МИРГ

Стойност на одобрените заявления Лева 2933745
Мониторинг 

База данни МИРГ

Брой на сключените договори Брой 30
ИСУН 2020

База данни МИРГ

Стойност на сключените договори Лева 2933745
ИСУН 2020

База данни МИРГ

Стойност на изплатените проекти Лева 2933745
ИСУН 2020

База данни МИРГ
Брой  бенефициенти,  подпомогнати  по
Стратегията

Брой 30
ИСУН 2020

База данни МИРГ
Брой дейности за сътрудническтво Брой 1 Отчети МИРГ
Брой  дейности  за  популяризиране  на
Стратегията

Брой 7 Отчети МИРГ

Създадени нови икономически субекти Брой 6 НСИ

Въздействие

Дял от  населението  на  МИРГ,  което  се  е
ползвало от проектите по Стратегията

% 70 ИСУН 2020 НСИ

Запазване на работни места (FTE) Брой 65 НСИ
Създадени работни места Брой 27 Отчети МИРГ
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13.2. Индикатори по мерки.

Индикатори по мярка 1.1

Вид Индикатор Мярка Цел 2023 Източник на данни

Резултат

Брой проекти, финансирани по мярката Брой Мин. 4
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Брой бенефициенти,  подпомогнати по
мярката

Брой Мин. 4
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Общ обем на инвестициите
/със съфинансиране/

Лева 450 000
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Брой  създадени  или  пренасочени

производствени  или  преработвателни

предприятия  към  производство  на

висококачествени  продукти  и

продукти с добавена стойност

Брой 2
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Брой въведени нови технологии в 
производството на рибни продукти и 
аквакултури и свързаните с тях 
производства

Брой 1
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Брой нови / подобрени продукти от 
риболов и аквакултури, произведени 
или промотирани чрез мярката и други
продукти, свързани с внедряване на 
иновации в риболова 

Брой 2
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Брой сертифицирании предприятия и 
услуги и внедрени системи за контрол 
на качеството 

Брой 1
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Въздействие
Създадени работни места Брой 4

База данни и отчети
МИРГ

Бюро по труда
Запазване на работни места (FTE) Брой 8 База данни и отчети

МИРГ
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Бюро по труда

Индикатори по мярка 1.2

Вид Индикатор Мярка Цел 2023 Източник на данни

Резултат

Брой  проекти,  финансирани  по
мярката

Брой Мин. 4
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Брой бенефициенти, подпомогнати по
мярката

Брой Мин. 4
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Общ обем на инвестициите
/със съфинансиране/

Лева 400 000
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Брой модернизирани предприя
Брой 1

Мониторинг
База данни и отчети

МИРГ
Брой  предприятия  с  подобрено
качество на продуктите Брой 1

Мониторинг
База данни и отчети

МИРГ

Брой   места  за  първа  продажба  на
рибни продукти

Брой 1
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Брой  на  въведените  иновации  в
предприятията 

Брой 3
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Брой  нови  закупени
риболовни/плавателни  или
специализини  съдове  и  автомобили,
свързани с риболова

Брой 5

Въздействие

Създадени работни места Брой 5
База данни и отчети

МИРГ
Бюро по труда

Запазване на работни места (FTE) Брой 11
База данни и отчети

МИРГ
Бюро по труда

Индикатори по мярка 2.1

Вид Индикатор Мярка Цел 2023 Източник на данни
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Резултат

Брой проекти, финансирани по мярката Брой Мин. 4
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Брой бенефициенти,  подпомогнати по
мярката

Брой Мин. 4
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Общ обем на инвестициите
/със съфинансиране/

Лева 600 000
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Брой модернизирани предприятия Брой 3
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Брой създадени нови предприятията за
нови продукти или услуги; Брой 2

Мониторинг
База данни и отчети

МИРГ

Брой  въведени  нови  техники  и/или
технологии в рибарството;

Брой 4
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Брой създадени нови продукти в 
територията; Брой 6

Мониторинг
База данни и отчети

МИРГ

Въздействие

Създадени работни места Брой 4
База данни и отчети

МИРГ
Бюро по труда

Запазване на работни места (FTE) Брой 10
База данни и отчети

МИРГ
Бюро по труда

Индикатори по мярка 2.2

Вид Индикатор Мярка Цел 2023 Източник на данни

Резултат
Брой проекти, финансирани по мярката Брой 5

Мониторинг
База данни и отчети

МИРГ

Брой бенефициенти,  подпомогнати по
мярката

Брой 5
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Общ обем на инвестициите
/със съфинансиране/

Лева 383 745 Мониторинг
База данни и отчети

МИРГ
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Брой разработени и позиционирани на 
пазара нови туристически продукти Брой 2

Мониторинг
База данни и отчети

МИРГ

Брой изградени и реконструирани 
места за настаняване Брой 3

Мониторинг
База данни и отчети

МИРГ
Брой създадени или обновени 
атракции за посетителите и места за 
отдих и развлечения Брой 3

Мониторинг
База данни и отчети

МИРГ

Брой благоустроени съоражения за 
разтоварване Брой 1

Мониторинг
База данни и отчети

МИРГ
Брой организирани и проведени 
фестивални събития за популяризиране
на туристическия потенциал в РР

Брой 3
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Въздействие

Създадени работни места Брой 6
База данни и отчети

МИРГ
Бюро по труда

Запазване на работни места (FTE) Брой 17
База данни и отчети

МИРГ
Бюро по труда

Индикатори по мярка 3.1

Вид Индикатор Мярка Цел 2023 Източник на данни

Резултат
Брой проекти, финансирани по мярката Брой 7

Мониторинг
База данни и отчети

МИРГ

Брой бенефициенти,  подпомогнати по
мярката

Брой 7
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Общ обем на инвестициите
/със съфинансиране/

Лева 780 000
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Брой юридически лица, предлагащи 
услуги в сферата на туризма Брой 7

Мониторинг
База данни и отчети

МИРГ
Брой изградени места за настаняване и
хранене в съответствие със СВОМР

Брой 6 Мониторинг
База данни и отчети
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МИРГ

Брой  разработени  туристически
атракции

Брой 6
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Брой  разработени  туристически
атракции;

Брой 4
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Брой  организирани  и  проведени
фестивални събития за популяризиране
на туристическия потенциал в РР;

Брой 4
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Брой  реализирани  реклами  кампании
за общи туристически продукти в РР;

Брой 3
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Степен на нарастване на приходите от 
туристическа такса, събирана през 
годината от общините

% 5
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Въздействие

Създадени работни места Брой 6
База данни и отчети

МИРГ
Бюро по труда

Запазване на работни места (FTE) Брой 15
База данни и отчети

МИРГ
Бюро по труда

Индикатори по мярка 3.2

Вид Индикатор Мярка Цел 2023 Източник на данни

Резултат
Брой проекти, финансирани по мярката Брой 6

Мониторинг
База данни и отчети

МИРГ

Брой бенефициенти,  подпомогнати по
мярката

Брой 6
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Общ обем на инвестициите
/със съфинансиране/

Лева 320 000
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Проекти, изпълнени в партньорство Брой 1
Мониторинг

База данни и отчети
МИРГ

Брой проекти свързани с образоателни 
и/или информационни дейности в 

Брой 2 Мониторинг
База данни и отчети
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сферата на опазването на  околната 
среда

МИРГ

Брой проекти за опазване на природно 
и културно наследство Брой 3

Мониторинг
База данни и отчети

МИРГ

Брой проекти за облагородяване и 
други сходни дейности Брой 4

Мониторинг
База данни и отчети

МИРГ

Въздействие

Създадени работни места Брой 2
База данни и отчети

МИРГ
Бюро по труда

Запазване на работни места (FTE) Брой 4
База данни и отчети

МИРГ
Бюро по труда

14. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС:

14.1. Равенство между половете и липса на дискриминация
равенство между половете

Основен  принцип  в  работата  на  МИРГ  ще  бъде  насърчаване  на  равнопоставеността  на
половете и създаването на гаранции за равно третиране между жените и мъжете във всички сфери
на дейност, равен достъп до публичните ресурсите и равно участие при вземането на решения. При
изпълнението  на  дейностите,  МИРГ  ще  насърчава  спазването  на   принципа  при  подбора  на
участници в обученията,  в информационните срещи, в обществените обсъждания и др. да бъдат
включвани  равнопоставено   жени  и  мъже.  При  подбира  на  проекти  ще  се  дава  приоритет  на
женското предприемачество.

равни възможности
Стратегията за ВОМР е разработена и ще бъде прилагана на принципа на неутралност по

отношение  на  принадлежност  на  бенефициентите  към каквато  и да  е  група,  по  какъвто  и да  е
признак  и  няма  да   поставят  ограничения,  основани  на  пол,  раса,  народност,  етническа
принадлежност,  гражданство,  произход,  религия или вяра,  образование,  убеждения,  политическа
принадлежност,  лично  или  обществено  положение,  увреждане,  възраст,  сексуална  ориентация,
семейно положение, имуществено състояние и др.

превенция на дискриминацията
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В дейността си екипа и управителните органи на МИРГ Несебър - Месемврия ще се стремят
да спазват принципите на недискриминация и ще изпълняват дейности насочени към интеграция на
маргинализирани общности,  уязвими групи и хора с увреждания. По този начин ще допринесе за
утвърждаването на принципа на равните възможности и създаването на условия за превенция на
дискриминацията в обществения живот.

14.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда)
          Устойчивото развитие е концепция, която акцентира върху устойчиви форми на развитие,
осигуряващи по-висока  конкурентоспособност  на  регионите,  при социално  приемлива цена,  без
това да уврежда околната среда и да увеличава натиска върху естествените ресурси. Този процес не
се откъсва от динамиката на разумното потребление и не е за сметка на развитието. Устойчивото
развитие е динамичен процес и търсене на баланс във всяка дейност, а не състоняие.

 

В  СВОМР,   МИРГ  е  предвидила  средства  и  поставя  акцент  върху  развитието  на  устойчиви
икономически дейности с висока добавена стойност, който да водят до икономически и екологичен
баланс в местното развитие.  При подбора на проекти за финансиране чрез СВОМР ще се дава
приоритет на тези, който предвиждат високотехнологично оборудване, въвеждане на безотпадни
технологии, пестене на ресурси, използване на ВЕЙ в производствените практики, намаляване на
потреблението и пестене на ресурси, развитие на производствени практики за аквакултури, който
водят  до  намаляване  на  натиска  върху  естествените  ресурси.  При  консултирането  на
бенефициентите , същите ще получават информация от екипа на МИРГ как техните бизнес идеи да
станат „по-зелени”  и по-устойчиви като концепция и начин на реализация.

14.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността
Насърчаване на заетостта и създаване на устойчиви работни места в рибарския сектор е сред

приоритетите и очакван резултат от реализацията на СВОМР на МИРГ Несебър –Месемврия. За
постигане  на  този  резултат  в  стратегията  са  предвидени  мерки  и  бюджет  за  стимулиране  на
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предприемачеството,  за  развитие  на  нови  дейности  и  услуги  в  територията  с  висока  добавена
стойност.  Намаляването  на  безработицата  и  създаването  на  заетост  сред  уязвимите  групи  в
територията и младежите е предвидено чрез мерките за стимулиране на социалното благополучие в
територията и мерките за иновативни дейности. В СВОМР са предвидени средства за изграждане на
предприемаческата  култура  на  рибарската  общност,  като  предпоставка  за  развитие  на
занаятчийството и услугите в крайморската икономика.  

В Критериите за оценка на проектите по Стратегията на МИРГ, ще се дава приоритет  на
проекти  генериращи  трайни  работни  места  или  повече  работни  места,  като  предпоставка  за
намаляване на безработицата в територията.

14.4. Съответствие с други европейски структурни и инвестиционни фондове
Подпомагането чрез СВОМР допринася за постигането на специфичните цели по приоритета

на Съюза, предвиден в член 6, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 508/2014: „Повишаване на заетостта
и териториалното сближаване, чрез стремеж към постигане на Специфична цел:

„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“

Допълняемост с оперативни програми на национално ниво:

ОПРЧР 2014-2020 
Чрез  предвидените  мерки  и  дейности  в  СВОМР  ще  се  постигне  допълняемост  за

насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила се реализира допълняемост
с ОПРЧР 2014-2020 г.. Предвижда се да бъдат финансирани приоритетно активности за  създаване
на заетост, свързани със стимулирането на работодатели да наемат хора в предприятия от сектора
на рибарството и аквакултурите при условията на Регламент (ЕО) № 875/2007 от 24.07.2007 г., ОВ L
193/6 от 25.7.2007 г., както и при условие, че: (1) съответното предприятие не е получило помощ по
ЕФМДР за същите дейности и разходи или от ПРСР и (2) интензитетът на помощта да не бъде
превишен. Мерки за насърчаване на мобилността на работната сила, заета в сектор на рибарството
и аквакултурите, също могат да бъдат подкрепени от ОПРЧР.

ОПОС 2014- 2020
По отношение на опазване на околната среда и насърчаване на ефективното използване на

ресурсите, чрез мерките и дейностите на СВОМР на МИРГ Несебър - Месемврия ще се реализира
допълняемост с ОПОС 2014-2020 г. с цел изпълнението на мерки за  внедряване на по-добри и нови
риболовни техники и уреди и оборудване с цел намаляване въздействието от риболовните дейности
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върху околната среда,  както и управление,  възстановяване и наблюдение на морските защитени
зони, дейности, насочени към поддържане и подобряване на природозащитния статус, свързано с
търговски  ценни  видове;  както  и  възстановяване  на  специфични  морски  и  крайбрежни
местообитания в подкрепа на устойчивите рибни запаси, включително информираност на рибарите
по  въпросите  на  околната  среда  по  отношение  на  опазването  и  възстановяването  на  морското
биоразнообразие. В сектора на аквакултурата ще бъдат подкрепяни инвестиции за намаляване на
отрицателното въздействие или повишаване положителното въздействие върху околната среда, за
въвеждане на методи за производство на аквакултури,  съвместими със специфичните нужди на
околната среда и изисквания за управление, произтичащи от определените по Натура 2000 зони;
Дейностите по мерките от СВОМР ще допринасят за опазване на водните ресурси и намаляване на
натиска върху естествените екосистеми и осигуряват допълняемост с приоритетна ос 1, 2 и 3 на
ОПОС 2014-2020 г. 

ОПИК 2014 – 2020
Допълняемост  с  ОПИК  2014-2020  г.  е  налична  по  отношение  на  повишаване  на

конкурентоспособността  на  бизнеса  и  на  морската  икономика,  чрез  добавяне  на  стойност  и
качеството на произвежданата в територията на МИРГ продукция, модернизация на предприятията,
както и за осигуряване на ЗБУТ в сектор рибарство и аквакултура и свързаната с тях преработка. По
ОПИК 2014-2020 г. се финансират проекти в сферата на морски и други ресурси, популяризиране
на устойчив крайбрежен туризъм, клъстери и други, а чрез СВОМР ще се финансират иновативни
форми  на  доход  за  рибарите,  като  допълващи  рибарството  дейности.  Относно  повишаване  на
конкурентоспособността  на  МСП  и  на  селскостопанския  сектор  (за  ЕЗФРСР),  и  на  сектора  на
рибарството  и  аквакултурата  (за  ЕФМДР)  ще  се  осигури   допълняемост  при  реализиране  на
политика  за  развитие  на  селските  райони  с  финансиране  от  ЕЗФРСР,  доколкото  проектите/
кандидатите могат да попадат в селски райони..

91


