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И Н Д И К А Т И В Н А  Г О Д И Ш Н А  Р А Б О Т Н А  П Р О Г Р А М А1  

за 2023г. 

на Местна инициативна рибарска група Несебър – Месемврия 

 

№ 

по 

ред 

Наимено-

вание на  

процедурата  

Цели на 

предоставяната 

БФП2 по  

процедурата 

Начин на 

провежда

не на 

процедур

ата 

съгласно 

чл. 2 от 

ПМС 162 

от 2016 г. 

Извършва

не на 

предварит

елен 

подбор на 

концепции 

за 

проектни 

предложен

ия3 

Общ размер 

на БФП  по 

процедурата 

(в лева) 

Допустими 

кандидати 

Примерни 

допустими дейности 

Категории 

допустими 

разходи 

Максимален  

% на съ-

финансиран

е 

Дата на 

обявяване 

на 

процедура

та4 

Краен 

срок за 

подаване 

на 

проектни 

предложен

ия5 

Представлява ли 

процедурата/час

т от нея6: 

Размер на БФП за 

проект (в лева)7 

държав

на 

помощ
8 

минима

лна  

помощ9 

минима

лен 

максима

лен 

 

                                                           
1 

Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление №162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г.  
2 

Безвъзмездна финансова помощ. 
3
 Отбелязва се „да“ или „не“. 

4
 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и датата на публикуване на обявата за предварителен подбор. 

5
 В случай че се предвижда извършване на предварителен подбор на концепции за проектни предложения, се посочва и крайният срок за подаване на концепциите. 

6
 Отбелязва се „да“, „не“ или „предстои да бъде уточнено“. 

7
 Ако е приложимо. 

8 По смисъла на чл. 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз. 
9 По смисъла на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18.12.2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към 

помощта de minimis (ОВ, L 352 от 24.12.2013 г.). 

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

Забележка: 

При неусвояване на средства по мерки, заложени първоначално в ИГРП за 2022 г., СНЦ „МИРГ Несебър-Месемврия“ ще прехвърли съответните средства в следващи приеми за 

набиране на проектни предложения през 2022 г. СНЦ „МИРГ Несебър-Месемврия“ си запазва правото да коригира бюджетите по съответната процедура след приключване на оценката 

на проектите по предходен прием, прекратени проекти,промяна на СВОМР и др., като съгласно конкретната актуализация ще бъде обявен новия прием по процедурите по мерките. 
 

 



                                                                                                                                                                                                                           
 

Този документ е изработен в рамките на изпълнението на проект "Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Несебър - 

Месемврия", финансиран чрез Административен договор № МДР-ИП-01-79/16.07.2018 г. по "Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г." 
 

1 Мярка 2.2 

Подкрепа за 

създаване на 
нови услуги 

за 

населението 
в рибарската 

територия 

Насърчаване 

създаването на 

нови продукти и 

услуги за 

населението;Насър

чаване 

разнообразяването 

на икономически 

дейности от 

сектор 

„Рибарство” към 

такива извън 

сектора;Насърчава

не създаването на 

възможности за 

заетост и 

повишаване 

качеството на 

живот в РР. 

Цялостно развитие 

на района и 

подобряване на 

имиджа на 

територията. 

 

Процед

ура на 

подбор 
на 

проект

и 

Не 389945,88 

* 
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. 

Преустройство 

или обновяване 

и/или оборудване 

на съществуващи 

сгради в места за 

настаняване с 

капацитет до 10 

стаи за 

настаняване; 

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; 

Инвестиции за 

изработване/закуп

уване на лодки и 

други плавателни 

съдове с цел 

туризъм; 

Инвестиции в 

дребномащабна 

инфраструктура за 

създаване на нови 

услугии продукти: 

Изграждане на 

места за къмпинги 

за риболовен и 

свързан с него 

екотуризъм; 

изграждане на 

инфраструктура и 

оборудване на 

бази за спортен 

Разходи за 

строително-

монтажни 

работи: 

изграждане, 

реконструкция 

и/или ремонт на 

сгради, 

съоръжения, 

помещения 

и/или друга 

недвижима 

собственост. 

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 . 

Разходи за 

закупуване на 

машини, 

съоръжения и 

оборудване, 

включително и 

компютърен 

Безвъзмез

дната 

финансова 

помощ за 

проекти 

на частни 

бенефици

ери е до 

50% от 

общите 

допустим

и и 

одобрени 

разходи и 

до 100% 

за проекти  

на 

публични 

бенефици

ери, от 

които 85 

на сто са 

осигурени 

от 

ЕФМДР и 

15 на сто 

от 

държавни

я бюджет 

на 

Република 

България. 

 

1 –во 

тримес

ечие 

90 дни 

от 

датата 
на 

обявява

не на 
процеду

рата 

не не 5 000 200 

000 
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риболов; 

Организиране на 

рибарски 

фестивали с цел 

популяризиране 

привлекателността 

на Рибарския 

район; 

Закупуване на 

оборудване и 

обзавеждане за 

развитие на нови 

продукти и услуги 

в територията; 

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. 

Дейности за 

информация и 

публичност; 

 

софтуер и 

специализирана 

техника (до 

пазарната им 

стойност) и 

въвеждането им 

в експлоатация; 

Разходи за 

изработване/зак

упуване на 

лодки и други 

плавателни 

съдове с цел 

туризъм (до 

пазарната им 

стойност) и 

въвеждането им 

в експлоатация; 

Общи разходи, 

свързани с 

маркетинг на 

туристически 

продукти на 

местно ниво, 

разработване и 

разпространени

е на 

маркетингови 

стратегии, 

рекламни и 

информационни 

материали, 

експониране на 

природното и 

културно 

наследство, 

разработване на 

електронни 

системи за 
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изготвяне и 

изпълнение на 

дейностите по 

проекта, вкл. 

разходи за 

командировки 

(пътни, дневни 

и квартирни) 

съгласно 

националното 

законодателств.

Средства за 

уравление на 

проектите 

Разходи за 
публичност и 

визуализация. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


