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Заместник-министър на земеделието,  
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ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 Г.  

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ за 2022 г.  

 

в изпълнение на Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г.  

 

І. Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР 2014-2020 г.) 

 

ІІ. Планирано изпълнение на оперативната програма  

 



 

   

През 2022 г. Управляващият орган (УО) на ПМДР 2014-2020 г. планира откриването на приеми по следните мерки: 

 

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 „Диверсификация и нови форми на доход“; 

 Мярка 1.2 „Здраве и безопасност; 

 Мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие; 

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

 

Приоритет на Съюза 2: „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на 

знания аквакултури, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите”: 

 Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите – сектор „Малки проекти“; 

 Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите – сектор „Големи проекти" без СМР. 

 

Приоритет на Съюза 5: „Мерки за предлагане на пазара“: 

 Мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара; 

 Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури" без СМР. 

 

 

ІІІ. Идентифицирани комуникационни нужди  

 

 Планираните през 2022 г. мерки за информация и публичност по ПМДР 2014-2020 г. са разработени в съответствие с 

Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г. и предвиждат изпълнение на всички задължителни дейности съгласно 

Регламент (ЕС) № 1303/2013. 

Основно изискване на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и в частност Национална комуникационна стратегия 2014-2020 г. е 

поддържането на актуална информация за изпълнението на оперативните програми на единния информационен портал на 

Европейските структурни и инвестиционни фондове в България. 

 УО на ПМДР ще продължи своевременно да публикува на Единния информационен портал всички новини, информация, 

документи, указания, касаещи изпълнението на процедури и мерки, с оглед спазване на принципите за максимална прозрачност и 

публичност на работата на УО на ПМДР. 

 Основен елемент при осигуряването на информация и комуникация по ПМДР през 2022 г. ще бъде организирането на 

информационни срещи, насочени към потенциални бенефициенти, партньорски организации и други заинтересовани страни, за 

възможностите за финансиране по мерките, планирани за откриване съгласно Индикативната годишна работна програма за 2022 

г., както и провеждането на работни срещи с всички заинтересовани страни с оглед ефективното изпълнение на ПМДР. 



 

   

 

 

 

ІV. Индикативни дейности: 

 

Специфична цел на НКС Дейност по ОП Целева група Индикатор 

(целева стойност) 

Времеви обхват 

2.1. Популяризиране  на  

отделните  програми  като  

финансов  инструмент  за 

подобряване на 

развитието на България и 

качеството на живот 

 

 

 

 

2.2. Осигуряване  на  

максимална  публичност  и  

прозрачност  на  процеса  

на управление и 

изпълнение на 

програмите, техните 

резултати и добри 

 

 

Организиране и провеждане на 

Комитет за наблюдение на ПМДР 

2014-2020 г.   

Широка общественост, 

бенефициенти, 

потенциални кандидати, 

администрация, 

ангажирана с 

управлението на ЕСИФ 

в България 

 

 

 

2 бр. 

 

 

Март - Юни 2022 г. 

 

Октомври - Ноември 

2022 г. 

 

 

 

 

 

Годишно информационно събитие 

на ПМДР 

 

 

Широка общественост, 

бенефициенти, 

потенциални кандидати, 

администрация, 

ангажирана с 

управлението на ЕСИФ 

в България, местни 

партньорства – общини, 

заети в рибарския 

сектор, НПО 

 

 

 

 

 

1 бр. 

 

 

 

 

 

Октомври - Декември 

2022 г. 



 

   

практики 

 

 

 

2.3. Информиране   на   

потенциалните   

бенефициенти   за   

възможностите   за 

финансиране, 

предоставяни от 

програмите 

 

 

Информационни събития за 

бенефициенти и потенциални 

кандидати за популяризиране на 

отворените процедури по ПМДР 

Широка общественост, 

бенефициенти, 

потенциални кандидати, 

медиатори 

               

 

 

 

между 2 и 4 бр. 

 

 

 

 

Януари - Декември 

2022 г. 

 


