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ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 г.  

2019-ТА ГОДИНА 

(изменение – м. май 2018 г., одобрени на седмото заседание на КН на ПМДР от 15.05.2019 г.)  

 

 

№ 

по 

ред 

Наимено-

вание на  

процедурата  

Цели на 

предоставяната БФП2 

по  процедурата 

Начин на 

провеждане на 

процедурата 

съгласно чл. 2 

от ПМС 162 от 

2016 г. 

Извършване 

на 

предварителе

н подбор на 

концепции за 

проектни 

предложения3 

Общ размер 

на БФП  по 

процедурата 

(в лева) 

Допустими 

кандидати 

Примерни допустими 

дейности 

Категории 

допустими 

разходи 

Максимален  

% на съ-

финансиране 

Дата на 

обявяване 

на 

процедура

та4 

Краен срок 

за подаване 

на проектни 

предложения
5 

Представлява ли 

процедурата/част от 

нея6: 

Размер на БФП за проект 

(в лева)7 

държавна 

помощ8 

минимална  

помощ9 
минимален максимален 

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

ресурсите“ 

 Мярка 

1.1 

Диверси

фикация 

и нови 

форми на 

доход 

Инвестиции, 

допринасящи за 

диверсифициране

то на доходите на 

рибарите чрез 

развиването на 

допълващи 

дейности, 

включително 

инвестиции на 

борда на 

Процедура 

на подбор 

на проекти 

Не  

3 198 

320,20 

Лица, 

регистриран

и по 

търговския 

закон, 

развиващи 

дейност в 

сектор 

“Рибарство”, 

физически 

лица 

Диверсификация 

на доходите на 

рибарите чрез 

развиването на 

допълващи 

дейности, 

включително 

инвестиции на 

борда на 

корабите, 

риболовен 

туризъм, 

Инвести

ционни 

разходи, 

разходи 

за 

услуги 

50% 1-во 

тримес

ечие – 

1 –ви 

прием 

3-то 

тримес

ечие - 

2-ри 

прием 

с 

остатъч

60 дни от 

датата на 

обявяван

е на 

процедур

ата 

не не 3 000 146 687 

                                                 
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) №  717/2014 на Комисията от 27.06.2014 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis в сектора на рибарството и 
аквакултурите (ОВ, L 190 от 28.06.2014 г.).  
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корабите, 

риболовен 

туризъм, 

ресторанти, 

екологични 

услуги, свързани 

с рибарството и 

образователни 

дейности в 

областта на 

рибарството, като 

подпомагането се 

предоставя само 

при условие че 

допълващите 

дейности са 

свързани с 

основната 

риболовна 

дейност на 

съответния рибар 

ресторанти, 

екологични 

услуги, свързани 

с рибарството и 

образователни 

дейности в 

областта на 

рибарството 

ни я 

бюдже

т по 

мяркат

а 

 Мярка 

1.2 

Здраве и 

безопасн

ост 

Подобряване на 

хигиената, 

здравето, 

безопасността и 

условията на труд 

на рибарите, като 

се подпомагат 

инвестиции на 

борда или в 

индивидуално 

оборудване, при 

условие че 

посочените 

инвестиции 

надхвърлят 

изискванията 

съгласно правото 

на Съюза или 

националното 

Процедура 

на подбор 

на проекти 

Не  

 

452 

456,82   

Собстве 

ници на 

риболовни 

кораби, 

регистриран

и по 

търговския 

закон или 

Закона за 

кооперациит

е; 

физически 

лица 

Инвестиции на 

борда или в 

индивидуално 

оборудване, при 

условие че 

посочените 

инвестиции 

надхвърлят 

изискванията 

съгласно правото 

на Съюза или 

националното 

право. 

Инвести

ционни 

разходи; 

разходи 

за 

услуги 

от 50% до 

100% 

 

2-ро 

тримес

ечие 

60 дни от 

датата на 

обявяван

е на 

процедур

ата 

не не не 10 000 
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право. 

 Мярка 

1.4 

Огранича

ване на 

въздейст

вието на 

риболова 

върху 

морската 

среда и 

приспосо

бяване на  

риболова 

към 

опазване

то на 

видовете 

Намаляване на 

въздействието на 

риболова върху 

морската среда и 

насърчаване 

постепенното 

прекратяване на 

изхвърлянето, и 

улесняване 

преходът към 

устойчива 

експлоатация на 

живите морски 

биологични 

ресурси в 

съответствие с 

член 2, параграф 

2 от Регламент 

(ЕС) № 1380/2013 

Процедура 

на подбор 

на проекти 

Не 1 302 

349,57  

Собстве 

ници на 

риболовни 

кораби, 

регистриран

и по 

търговския 

закон или 

Закона за 

кооперациит

е; 

Физически 

лица 

Инвестиции в 

оборудване 

Инвести

ционни 

разходи; 

и 

разходи 

за 

услуги 

от 50% до 

100% 

4-то  

тримес

ечие 

60 дни от 

датата на 

обявяван

е на 

процедур

ата 

не не 2 000  20 000 

 Мярка  

1.5 

Иноваци

и, 

свързани 

с 

опазване

то на 

морските 

биологич

ни 

ресурси 

 

Разработване или 

въвеждане на 

нови технически 

или 

организационни 

знания, водещи 

до намаляване на 

въздействието от 

риболовните 

дейности върху 

околната среда, 

включително по-

добри риболовни 

техники и по-

висока 

избирателност на 

риболовните 

уреди, или 

постигането на 

Процедура 

на подбор 

на проекти 

Не  

2 410 

350,91  

Научни или 

технически 

публично-

правни 

организации,  

признати в 

РБългария 

или в лица, 

регистриран

и по 

Търговкия 

закон или 

ЗЮЛНЦ или 

физически 

лица в 

сътрудничес

тво с научна 

или 

техническа 

Разработване или 

въвеждане на 

нови технически 

или 

организационни 

знания, водещи 

до намаляване на 

въздействието от 

риболовните 

дейности върху 

околната среда, 

включително по-

добри риболовни 

техники и по-

висока 

избирателност на 

риболовните 

уреди, или 

постигането на 

Инвести

ционни 

разходи, 

разходи 

за 

услуги 

от 50% до 

100% 

2-ро 

тримес

ечие 

60 дни от 

датата на 

обявяван

е на 

процедур

ата 

не не 2 000 200 000 
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по-устойчиво 

използване на 

морските 

биологични 

ресурси и 

съвместно 

съществуване със 

защитените 

хищници. 

организация по-устойчиво 

използване на 

морските 

биологични 

ресурси и 

съвместно 

съществуване със 

защитените 

хищници. 

 Мярка 

1.6. 

Опазване 

и 

възстано

вяване на 

морското 

биологич

но 

разнообр

азие и 

екосисте

ми и 

компенса

ционни 

режими в 

рамките 

на 

устойчив

ите 

риболовн

и 

дейности 

Опазване и 

възстановяване на 

морското 

биологично 

разнообразие и 

екосистеми и 

компенсационни 

режими в рамките 

на устойчивите 

риболовни 

дейности  

Процедура 

на подбор 

на проекти 

Не 2 753 

207   

Регистриран

и по 

Търговския 

закон 

еднолични 

търговци или 

юридически 

лица, 

развиващи 

дейност в 

сектор 

Рибарство;  

Юридически 

лица, 

регистриран

и по 

ЗЮЛНЦ;  

научни или 

технически 

публично-

правни 

организации, 

консултатив

ни съвети, 

рибари или 

рибарски 

организации, 

признати в 

РБългария, 

или НПО в 

партньорство 

с рибарски 

Опазване и 

възстановяване 

на 

морското 

биологично 

разнообразие - 

принос за по-

доброто 

управление или 

съхранение, 

изграждане, 

монтаж 

или 

осъвременяване 

на стационарни 

или 

преносими 

съоръжения, 

изготвяне на 

планове 

за защита и 

управление, 

свързани 

с обектите по 

"Натура 

2000" и 

специалните 

защитени 

територии, 

управление, 

възстановяване и 

наблюдение на 

Инвести

ционни 

разходи, 

разходи 

за 

услуги 

от 50% до 

100  % 

3 -то 

тримес

ечие 

 60 дни от 

датата на 

обявяван

е на 

процедур

ата 

не не 30 000 450 000 
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организации 

или в 

партньорство 

с МИРГ 

морските 

защитени 

територии, 

включително 

обекти 

по "Натура 2000", 

повишаване на 

осведомеността 

по 

въпросите на 

околната среда, 

участие в други 

действия, целящи 

поддържането и 

подобряването на 

биологичното 

разнообразие и 

екосистемните 

услуги 

Мярка 1.7 

Добавена 

стойност, 

качество 

на 

продукти

те и 

използва

не на 

нежелани

я улов 

Повишаване на  

добавената 

стойност или 

качеството на 

уловите от Черно 

море и река 

Дунав 

Процедура 

на подбор 

на проекти 

Не 3 505 

388,20  

Лица, 

регистриран

и по 

търговския 

закон или 

Закона за 

кооперациит

е, развиващи 

дейност в 

сектор 

Рибарство; 

физически 

лица 

Инвестиции, 

които добавят 

стойност към 

продуктите от 

риболов, по-

специално като 

позволяват на 

рибарите да 

извършват 

преработване, 

предлагане на 

пазара и пряка 

продажба на 

собствения си 

улов; 

Иновативни 

инвестиции на 

борда на 

корабите, които 

водят до 

повишаване на 

качеството на 

Инвести

ционни 

разходи, 

разходи 

за 

услуги 

50% 1-во 

тримес

ечие – 

1-ви 

прием 

 

3-то 

тримес

ечие – 

2-ри 

прием 

с 

остатъч

ни я 

бюдже

т по 

мяркат

а 

60 дни от 

датата на 

обявяване 

на 

процедур

ата 

не не 2 000 200 000 
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продуктите от 

риболов. 

 

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

ресурсите” 

 Мярка 

2.2. 

Продукти

вни 

инвестиц

ии в 

аквакулту

рите – 

сектор 

„Малки 

проекти“ 

Подобряване на 

конкурентноспос

обността и 

жизнеспособност

та на на 

предприятията в 

сектора на 

Аквакултурата, 

включително 

подобряване на 

безопасността на 

условията на 

труд, по-

специално на 

МСП. 

Процедура 

на подбор 

на проекти 

Не 579 945,62  

 

 

Лица, 

регистри

рани по 

Търговск

ия закон 

или 

Закона за 

кооперац

иите, 

развиващ

и дейност 

в сектор 

„Аквакул

тура“, 

физическ

и лица 

Продуктивни 

инвестиции в 

аквакултурите, 

включително 

производство на 

зарибителен 

матариал; 

Инвестиции за 

диверсификация 

на дейностите и 

отглежданите 

видове;. 

Модернизация 

на стопанствата, 

включително 

закупуване на 

оборудване за 

предпазване на 

стопанствата от 

диви хищници; 

Инвестиции в 

повишаване на 

качеството или 

добавената 

стойност; 

Инвестиции за 

повишаване 

положителното 

въздействие 

върху околната 

среда и 

подобряване на 

ефективното 

използване на 

ресурсите, в т. ч. 

Инвестиц

ионни 

разходи, 

разходи 

за услуги  

50%  1-во 

тримес

ечие 

 

 

60 дни от 

датата на 

обявяван

е на 

процедур

ата 

не не 3 000  48 895  
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преминаване 

към 

възобновяеми 

източници на 

енергия; 
насърчаването 

на затворени 

системи за 

аквакултури 

 Мярка 

2.2. 

Продукти

вни 

инвестиц

ии в 

аквакулту

рите – 

сектор 

„Големи 

проекти“  

Подобряване на 

конкурентноспос

обността и 

жизнеспособност

та на на 

предприятията в 

сектора на 

Аквакултурата, 

включително 

подобряване на 

безопасността на 

условията на 

труд, по-

специално на 

МСП. 

Процедура 

на подбор 

на проекти 

Не 9 189 383,22  Лица, 

регистри

рани по 

Търговск

ия закон, 

развиващ

и дейност 

в сектор 

Аквакулт

ура. 

 

Продуктивни 

инвестиции в 

аквакултурите, 

включително 

производство на 

зарибителен 

матариал; 

Инвестиции за 

диверсификация 

на дейностите и 

отглежданите 

видове;. 

Модернизация 

на стопанствата, 

включително 

закупуване на 

оборудване за 

предпазване на 

стопанствата от 

диви хищници; 

Инвестиции в 

повишаване на 

качеството или 

добавената 

стойност; 

Инвестиции за 

повишаване 

положителното 

въздействие 

върху околната 

среда и 

Инвестиц

ионни 

разходи, 

разходи 

за услуги. 

50%  2-ро    

тримес

ечие 

 

 

90 дни от 

датата на 

обявяван

е на 

процедур

ата 

не не 30 000  

 

850 000  
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подобряване на 

ефективното 

използване на 

ресурсите, в т. ч. 

преминаване 

към 

възобновяеми 

източници на 

енергия; 
насърчаването 

на затворени 

системи за 

аквакултури 

 

Мярка 2.3. 

Насърчаван

е на нови 

производите

ли на 

аквакултури

, развиващи 

устойчиви 

аквакултури 

Насърчаване на 

предприемачеството 

в сектора на 

аквакултурите; 

подпомагане на 

създаването на 

предприятия за 

устойчиви 

аквакултури от нови 

производители на 

аквакултури. 

Процеду

ра на 

подбор 

на 

проекти 

Не 8 637 572.94 

лв. 

Лица, 

регистри

рани по 

търговск

ия закон, 

физичес

ки лица 

Създаване на 

предприятия за 

устойчиви 

аквакултури от 

нови 

производители 

на аквакултури 

Инвестиц

ионни 

разходи, 

разходи 

за услуги 

50% 1-во 

тримесе

чие 

60 дни от 

датата на 

обявяван

е на 

процедур

ата 

не не 30 000  850 0

00 

Мярка 

2.4 

Преминаван

е към схеми 

по 

управление 

на околната 

среда и 

одитиране и 

към 

биологични 

аквакултури 

Преминаването от 

традиционните 

производствени 

методи в областта на 

аквакултурите към 

биологични 

аквакултури по 

смисъла на 

Регламент (ЕО) № 

834/2007 на Съвета ( 

1 ) и в съответствие с 

Регламент (ЕО) № 

710/2009 на 

Комисията; 

Процеду

ра на 

подбор 

на 

проекти 

Не 1 038 741,31 

лв. 

 

Лица, 

регистри

рани по 

търговск

ия закон 

или 

Закона 

за 

кооперац

иите, 

развива

щи 

дейност 

в сектор 

Дейности, 

свързани с 

преминаването 

от 

традиционните 

производствени 

методи в 

областта на 

аквакултурите 

към биологични 

аквакултури; 

дейности 

сврзани с 

участие в 

Разходи 

за услуги 

от 50% до 

100% 

3-то 

тримесе

чие 

60 дни от 

датата на 

обявяван

е на 

процедур

ата 

не не Неприло

жимо 

Непр

илож

имо 
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Участие в схемите на 

Съюза по управление 

на околната среда и 

одитиране 

(СОУОСО), 

създадени с 

Регламент (ЕО) № 

761/2001 на 

Европейския 

парламент и на 

Съвета. 

„Акваку

лтура”, 

физичес

ки лица 

схемите на 

Съюза по 

управление на 

околната среда и 

одитиране 

Мярка 2.5. 

Аквакултур

и, 

осигуряващ

и 

екологични 

услуги 

Насърчаване 

развитието на 

аквакултури, които 

осигуряват 

екологични услуги;   

Опазване на 

биологичното 

разнообразие и 

защита, поддържане 

и възстановяване на 

благоприятния 

статус на видовете и 

местообитанията от 

Натура 2000 

Процеду

ра на 

подбор 

на 

проекти 

Не   

6 204 870,67 

Лица, 

регистри

рани по 

търговск

ия закон 

или 

Закона 

за 

кооперац

иите, 

развива

щи 

дейност 

в сектор 

„Акваку

лтура”, 

физичес

ки лица  

Дейности за 

развитие на 

аквакултури, 

съвместими с 

конкретните 

потребности на 

околната среда и 

подлежащи на 

специфични 

изисквания за 

управление в 

резултат от 

определянето на 

зоните по 

„Натура 2000“  

 

Дейности, пряко 

свързани с 

опазването на 

водните 

животни ex-situ 

в рамките на 

програми за 

опазване и 

възстановяване 

на биологичното 

разнообразие 

 

Операции, които 

са свързани с 

Разходи 

за услуги, 

компенса

торни 

разходи 

от 50% до 

100%  в 

съответст

вие с чл. 

95, пар. 1, 

2 „д“ и 3 

от 

Регламен

т № 

50882014 

2-ро 

тримесе

чие – 1-

ви 

прием 

 

4-то 

тримесе

чие – 2-

ри 

прием с 

остатъч

ни я 

бюджет 

по 

мярката 

60 дни от 

датата на 

обявяван

е на 

процедур

ата 

не не Неприло

жимо 

Непр

илож

имо 
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аквакултури, 

включително 

опазването и 

подобряването 

на околната 

среда и на 

биологичното 

разнообразие и 

управлението на 

ландшафта и 

традиционните 

характеристики 

на зоните с 

аквакултури 

 

 

Приоритет 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и преработването” 

 

Мярка 5.1. 

Планове за 

производст

во и 

предлагане 

на пазара 

Подпомагане 

изготвянето и и 

изпълнението на 

планове за 

производство и 

предлагане на 

пазара 

Процедур

а на 

подбор на 

проекти 

Не   178 

332,58  

Организ

ации на 

производ

ителите 

Изготвяне и 

изпълнение на 

плановете за 

производство и 

предлагане на 

пазара, посочени 

в член 28 от 

Регламент (ЕС) 

№ 1379/2013. 

Разходи 

за услуги 

100% 3-то  

тримесе

чие  

60 дни от 

датата на 

обявяван

е на 

процедур

ата 

не не Неприло

жимо  

Не повече 

от 3% от 

средната 

годишна 

стойност 

на 

продукци

ята, 

пусната 

на пазара 

от 

членовете 

на ОП 

през 

предходн

ите 3 

календарн

и години   

 

Мярка 5.3. 

Предлагане 

на пазара 

 

Насърчаване 

предлагането на 

пазара на 

продуктите от 

риболов и 

Процедур

а на 

подбор на 

проекти 

Не 832 

259,14  

Лица, 

регистри

рани по 

търговск

ия закон 

Създаване на 

организации на 

производители, 

на асоциации от 

организации на 

Оператив

ни 

разходи, 

Разходи 

за услуги 

100%  2-ро 

тримесе

чие 

60 дни от 

датата на 

обявяван

е на 

процедур

не не 5 000  60 000  
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аквакултури 

 

  

или 

Закона 

за 

кооперац

иите;  

Юридич

ески 

лица 

регистри

рани по 

ЗЮЛНЦ;  

 

 

 

 

 

производители 

или на 

междубраншови 

организации. 

Търсене на нови 

пазари и 

подобрение на 

условията за 

пускане на 

пазара на 

продукти от 

риболов и 

аквакултури; 

прозрачност на 

производството и 

на пазарите и 

провеждане на 

пазарни 

проучвания и 

изследвания на 

зависимостта на 

Съюза от внос; 

спомагане за 

проследяемостта 

на продуктите от 

риболов или 

аквакултури;  

изготвяне на 

стандартни 

договори за 

МСП, които са в 

съответствие с 

правото на 

Съюза; 

търсене на нови 

пазари и 

подобряване на 

условията за 

пускане на 

пазара на 

продукти от 

ата 
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риболов и 

аквакултури;  

повишаване на 

осведомеността 

на обществото за 

продуктите на 

устойчивия 

риболов и 

аквакултури; 
повишаване на 

качеството и 

добавената 

стойност. 

Мярка 5.4. 

Преработва

не на 

продуктите 

от риболов 

и 

аквакултур

и 

Насърчаване на 

инвестициите в 

секторите на 

преработването и 

предлагането на 

пазара. 

Процедур

а на 

подбор на 

проекти 

Не     

 5 414 

049,87  

Лица, 

регистри

рани по 

Търговск

ия закон 

или 

Закона 

за 

кооперац

иите. 

Инвестиции в 

преработването 

на продукти от 

риболов и 

аквакултури, 

когато тези 

инвестиции: 

допринасят за 

реализирането на 

икономии на 

енергия или 

намаляване на 

въздействието 

върху околната 

среда, 

включително 

третирането на 

отпадъци; 

подобряват 

безопасността, 

хигиената, 

здравето и 

условията на 

труд; подпомагат 

преработването 

на улов на риба 

от видове с 

търговско 

Инвестиц

ионни 

разходи, 

разходи 

за услуги. 

50% 2-ро  

тримесе

чие 

60 дни от 

датата на 

обявяван

е на 

процедур

ата 

не не 20 000  1 000 000 
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значение, който 

не може да бъде 

предназначен за 

консумация от 

човека; свързани 

са с 

преработването 

на странични 

продукти, които 

се получават в 

резултат на 

основни 

дейности от 

преработването; 

водят до нови 

или подобрени 

продукти, нови 

или подобрени 

процеси или 

нови или 

подобрени 

управленски и 

организационни 

системи.  

 

 

 

Приоритет 6 „Интегрирана морска политика“ 
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 Мярка 

6.1. 

Насърчав

ане на 

изпълнен

ието на 

ИМП – 

чл. 80, 

т.1, ал. 1 

от 

Регламен

т 

508/2014 

Допринасяне 

постигането на 

целите на 

интегрираното 

морско 

наблюдение, и 

по-специално на 

тези на CISE 

Процедура 

на подбор 

на проекти 

Не  

3 031 

537,11  

ИАМА  Постигане на 

целите на 

интегрираното 

морско 

наблюдение, и 

по-специално на 

тези на CISE 

Инвестиц

ионни 

разходи, 

разходи 

за услуги 

100 %  

2-ро 

тримес

ечие 

60 дни от 

датата на 

обявяван

е на 

процедур

ата 

предс

тои да 

бъде 

уточн

ено 

не Неприло

жимо  

 

3 031 

537,11  

 Мярка  

6.2. 

Опазване 

на 

морската 

среда, по-

специалн

о на 

биологич

ното 

разнообр

азие и 

морските 

защитени 

зони, 

като 

обектите 

по 

Натура 

2000, в 

съответст

вие със 

задължен

ията, 

установе

ни в 

директив

и 

Допринасяне за  

опазване на 

морската среда, 

по-специално на 

биологичното 

разнообразие и 

морските 

защитени зони, 

като обектите по 

Натура 2000, в 

съответствие със 

задълженията, 

установени в 

директиви 

92/43/ЕИО и 

2009/147/ЕО 

Процедура 

на подбор 

на проекти 

Не 1 401 

679,19  

Лица, 

регистриран

и по 

ЗЮЛНЦ; 

Публичноп

равни 

организаци

и; 

Органи на 

централната 

изпълнител

на и 

териториал

на власт, 

физически 

лица 

 

Постигане на 

целите свързани 

с опазване на 

морската среда, 

по-специално на 

биологичното 

разнообразие и 

морските 

защитени зони, 

като обектите по 

Натура 2000, в 

съответствие със 

задълженията, 

установени в 

директиви 

92/43/ЕИО и 

2009/147/ЕО 

Инвестиц

ионни 

разходи, 

разходи 

за услуги 

от 50% до 

100%   

2-ро 

тримес

ечие 

60 дни от 

датата на 

обявяван

е на 

процедур

ата 

предс

тои да 

бъде 

уточн

ено 

не  

50 000 

 

 

1 401 

679,19 
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92/43/ЕИ

О и 

2009/147/

ЕО 

 

 

 

 

 Мярка 

6.3. 

Повишав

ане на 

знанията 

за 

състояни

ето на 

морската 

среда 

Повишаване 

знанията за 

състоянието на 

морската среда с 

оглед 

утвърждаване на 

програмите за 

мониторинг и 

програмите от 

мерки, 

предвидени в 

Директива 

2008/56/ЕО, в 

съответствие със 

задълженията, 

установени в 

посочената 

директива 

Процедура 

на подбор 

на проекти 

Не 637 945, 

24   

Публично- 

правни 

органи; 

регистриран

и по 

ЗЮЛНЦ; 

публични 

или частни 

научни или 

технически 

организаци

и, признати 

в РБългария 

Изследване на 

морското дъно; 

изследване на 

морската среда; 

дейности 

водещи до 

постигане на 

целите на синия 

растеж 

Инвестиц

ионни 

разходи, 

разходи 

за услуги 

100 % 3-то  

тримес

ечие 

60 дни от 

датата на 

обявяван

е на 

процедур

ата 

Не 

предс

тои да 

бъде 

уточн

ено  

не  50 000 400 000  

 

 

 


