
 

             
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД  

ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО 

И ХРАНИТЕ 

 

 
 
 
 
 
 
 

Изменение, одобренo от КН на ПМДР на седмото заседание на 
КН на ПМДР, проведено на 15 май 2019 г. 

 
Критерии за подбор по мерките по Програмата за морско дело и 

рибарство 2014-2020 г. 
 

Мярка 1.1. Диверсификация и нови форми на доход 

Регламент 508/2014 Член 30 + 44 

Максимален 
интензитет на БФП 

50% 

Минимален размер на 
БФП 

3 000 лева 

Максимален размер на 
БФП 

146 687 лева ( за целия програмен период) 

Критерии за подбор 1.Създаване на нови работни места:  

 1-3 работни места –  5 точки 

 4-6 работни места –  10 точки 

 7-10 работни места –  15 точки 

 Повече от 10 работни места –  20  точки  
 

2. Запазване на съществуващи работни места – 20 точки 
3.Кандидатът е представител на дребномащабния крайбрежен риболов и/или е 
регистриран в регистъра на риболовните кораби по река Дунав  – 30 точки 
4. Проектът допринася за добавена стойност на собствения улов на рибаря – 30 
точки 
 
Общ брой точки – 100 

 

Мярка 1.2. Здраве и безопасност 

Регламент 508/2014 Член 32 + Член 44., т.1 

Максимален 
интензитет на БФП 

от 50% до  100% 

Минимален размер 
на БФП 

неприложимо 

Максимален размер 
на БФП 

10 000 лева 

Критерии за подбор 1. Инвестицията води до намаляване на риска от наранявания и трудови 
злополуки  - 20 точки 
2. Активност на риболовния кораб: 
Под 20 %                                                              10 точки 
От 20 % - 39,99 %                                                20 точки 
От 40 % - 100 %                                                   50 точки 
Активност на риболовния кораб се изчислява спрямо следните максимални 
стойности за риболовни дни: 
250 риболовни дни годишно за кораби над 12 метра 
180 риболовни дни годишно за кораби под 12 метра 
3 Възраст на риболовния кораб: 
До 5 години                                            10 точки 
От 5 до 10 години                                  20 точки 
Над 10 години                                        30 точки 
4. Проектът се реализира от кандидат, представител на дребномащабния 
крайбрежен риболов – 20 точки 

 
Общ брой точки - 120 



 

Мярка 1.3. Окончателно преустановяване на риболовните дейности 

Регламент 508/2014 Член 34 

Максимален 
интензитет на БФП 

100% 

Минимален размер 
на БФП 

Неприложимо 

Максимален размер 
на БФП 

Неприложимо 

Критерии за подбор Проекти, свързани с кораби над 12 метра -  20 точки 
Проекти, свързани с кораби под 12 метра - 10 точки 
 
Възраст на кораба 
 

От 10 до 15 години                                             10 точки 
От 15 до 25 години                                             20 точки 
Над 25 години                                                     30 точки 
 
Активност на риболовния* 
кораб 

Под 50 % от максимума риболовни дни            10 точки 
От 50 % - 74,99 %                                                  20 точки 
От 75 % - 100 %                                                     50 точки 
 
*Активност на риболовния кораб се изчислява спрямо следните максимални 
стойности за риболовни дни: 
250 риболовни дни годишно за кораби над 12 метра 
180 риболовни дни годишно за кораби под 12 метра 
 
Общ брой точки - 100 

 

Мярка 1.4. Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и 
приспособяване на риболова към опазването на видовете 

Регламент 508/2014 Член 38 

Максимален 
интензитет на БФП 

от 50% до 100% 

Минимален размер 
на БФП 

2 000 лева 

Максимален размер 
на БФП 

20 000 лева 

Критерии за подбор 
1. Проектът е свързан с устойчивото ползване на живите морски биологични 
ресурси (по-слабо въздействие върху екосистемите и/или върху нецелевите 
видове, в сравнение със стандартните уреди или друго оборудване и др.) – 20 
точки 

2. Проектното предложение води до подобряване на селективността на 
риболовните уреди от гледна точка на размер и/или вид - 20 точки 

3. Проектът води до инвестиции на борда на кораба или в оборудване, което 
осигурява прекратяване/намаляване на изхвърлянето, чрез избягване и 
намаляване на нежелания улов (прилов) на запаси с търговско значение или 
което е свързано с нежелания улов, който трябва да бъде разтоварен на сушата, в 
съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 – 20 точки 

4. Проектното предложение е свързано с инвестиции в оборудване, с което се 
ограничава или премахва негативното въздействие на риболова върху 
екосистемите и/или морското дъно – 20 т. 

5. Проектът е свързан с осигуряване на оборудване за защита на риболовните 
уреди и улова от бозайници и птици, когато не се засяга избирателността на 
риболовните уреди и са въведени всички целесъобразни мерки за 
предотвратяване на тяхното нараняване – 20 точки 

 
 

Максимален общ брой точки - 100 



 

Мярка 1.5. Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси 

Регламент 508/2014 Член 39 + 44  

Максимален 
интензитет на БФП 

от 50% до 100% 

Минимален размер 
на БФП 

2 000 лева 

Максимален размер 
на БФП 

200 000 лева  

Критерии за подбор 1. Иновацията, предмет на проекта е нова за: 
- региона – 5 точки 
- страната - 10 точки 
- иновация, надхвърляща пределите на страната ни - 15 точки 

2. Приложимост на подкрепяната иновация по следната скала: 
- Технология, валидирана в лабораторни условия - 0 точки 
- Технология, валидирана в релевантна среда - 2 точки 
- Технология, демонстрирана в релевантна среда - 4 точки 
- Прототип на системата, доказана в реални условия - 6 точки 
- Цялостна, завършена и сертифицирана система - 8 точки 
- Съществуваща система, доказала се в реални условия - 10 точки 

3. Проектът е свързан с въвеждане на иновативни риболовни уреди и/или техники 
за риболов, които водят до намаляване на отрицателното въздействие от 
риболовните дейности върху околната среда - 15 точки 

4. Проектът е свързан с иновация, водеща до подобряване на селективността на 
риболовните уреди и/или иновативен метод/начин/технология за оползотворяване 
на нежелания улов (прилов)- 15 точки 

5. Проектът е свързан с разработване и прилагане на нови методи за проучване, 
мониторинг и контрол на рибните популации - 15 точки 

6. Проектното предложение е свързано с научни изследвания на живите водни 
ресурси, мониторинг на експлоатираните рибни запаси (включително генетичен 
мониторинг), с оглед подобряване на контрола при риболовни дейности и/или с 
оценка на техните запаси и/или въздействието на риболова върху генетичното 
разнообразие и популационно-генетичната структура на стопанско значими 
видове - 20 точки 

7. Проектното предложение съдържа дейности, свързани с трансфер на знания 
към оператори, извършващи стопански риболов - 10 точки 

Максимален общ брой точки - 100 

 

Мярка 1.6. Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и 
екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни 
дейности 

Регламент 508/2014 Член 40, Член 40.1.а , Член 40.1.б-ж , Член 44, точка 6. 

Максимален 
интензитет на БФП 

до 100% 

Минимален размер 
на БФП 

30 000 лева 

Максимален размер 
на БФП 

450 000 лева 

Критерии за подбор 
За проекти, които ще се изпълняват в българското крайбрежие и акватория 
на Черно море: 

1. Проектното предложение е свързано със запазване или възстановяване на 
морските местообитания и/или опазване на биологичното и генетичното 
разнообразие (необходимо условие – научна оценка на предмета и очакваните 
резултати от проекта, и одобрение от компетентните органи) – 15 точки 

2. Проектът води до ограничаване или премахване на последиците от негативното 
въздействие на човешките дейности върху околната среда, включително и 
дейности, свързани с превенцията, контрола и ограничаване на 
разпространението на инвазивните чужди видове в Черно море – 15 точки 



3. Проектът е свързан с изграждане или монтаж на съоръжения, които имат пряко 
отношение към опазването и/или подобряване на състоянието на морската флора 
и фауна (необходимо условие – научна оценка на предмета и очакваните 
резултати от проекта, и одобрение от компетентните органи) – 10 точки 

4. Проектното предложение е свързано с проучвания на динамиката на рибните 
запаси, с оглед поддържане на популациите от рибни запаси над нивата на 
биомаса, които позволяват максимален устойчив улов - 15 точки 

5. Проектът е свързан с оценка на популациите на морските животни, генетичното 
разнообразие и популационно-генетичната структура, включително определяне 
нивата на устойчив улов, мерки за намаляване на негативното въздействие на 
риболова и подобряване на контрола - 15 точки 

6. Проектното предложение е свързано с подготовка, включително проучвания, 
изготвяне, мониторинг и актуализиране на планове за опазване и управление на 
дейностите, свързани с риболова, по отношение на обекти от Националната 
екологична мрежа (НЕМ) – 10 точки 

7. Проектът се изпълнява от научна организация или в партньорство с научна 
организация – 15 точки 

8. Проектът предвижда дейности, свързани с осведомяване на обществеността и 
споделяне на знания по отношение на опазването и възстановяването на 
околната среда и устойчивото ползване на живите морски рсурси – 5 точки 

Максимален общ брой точки - 100 

За проекти, които ще се изпълняват в българският участък на р. Дунав и 
прилежащите й влажни зони (естествените блата, езера, устията на нейните 
притоци и крайречни, мочурливи местообитания) и във вътрешните 
водоеми: 

1. Проектното предложение е свързано с опазване или възстановяване на 
естествените местообитания и популациите на диви животински и растителни 
видове и тяхното генетично разнообразие (необходимо условие – научна оценка 
на предмета и очакваните резултати от проекта, и одобрение от компетентните 
органи) – 15 точки 

2. Проектът води до ограничаване или премахване на последиците от 
негативното въздействие на човешките дейности върху околната среда, 
включително и дейности, свързани с превенцията, контрола и ограничаване на 
разпространението на инвазивните чужди видове – 15 точки 

3. Проектното предложение е свързано с проучвания на динамиката на рибните 
запаси (видов състав, численост, биомаса и т.н.), с оглед поддържане на 
популациите от рибни запаси над нивата на биомаса, които позволяват 
максимален устойчив улов - 20 точки 

4. Проектът е свързан с оценка на рибните популации, генетичното разнообразие 
и популационно-генетичната структура. Проектът включва определяне на нивата 
на устойчив улов, мерки за намаляване на негативното въздействие на риболова 
и подобряване на контрола – 15 точки 

5. Проектното предложение е свързано с опазване, възстановяване, мониторинг и 
управление на дейностите, свързани с риболова, по отношение на обекти от 
екологичната мрежа „Натура 2000“ и/или от различните категории защитени 
територии (съгл. чл. 5 от Закона за защитените територии) – 15 точки 

6. Проектът се изпълнява от научна организация или в партньорство с научна 
организация – 15 точки 

7. Проектът предвижда дейности, свързани с осведомяване на обществеността и 
споделяне на знания по отношение на опазването и възстановяването на 
околната среда – 5 точки 

Максимален общ брой точки - 100 

 
 
Общ брой точки – 100 
 



 

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

Регламент 508/2014 Член 42 + 44 

Максимален 
интензитет на БФП 

50 %  
 

Минимален размер 
на БФП 

2 000 лева 

Максимален размер 
на БФП 

200 000 лева  

Критерии за подбор 1. Инвестиции, водещи до преработка на собствен улов - 15 точки 
 
2. Инвестиции, водещи до предлагане на пазара и пряка продажба на собствен 
улов - 15 точки 
 
3. Иновативни инвестиции на борда на корабите, които водят до повишаване на 
качеството на продуктите от риболов - 15 точки 
 
4. Проектът се реализира от кандидат, представител на дребномащабния 
крайбрежен риболов – 30 точки 
 
5. Проектът предвижда дейности, свързани с реализацията на нежелания улов - 
25 точки 
 
Общ брой точки – 100  

 

Мярка 1.8. Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити 
лодкостоянки 

Регламент 508/2014 Член 43 + 44  

Максимален 
интензитет на БФП 

до 100 % 

Минимален размер 
на БФП 

Сектор 1 - Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища: 
- 800 000 лева за Черно море; 
- 400 000 лева за река Дунав; 

Сектор 2 - Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на 
лодкостоянки: 
- 80 000 лева 

Максимален размер 
на БФП 

Сектор 1 - Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища: 
- 8 000 000 лева за Черно море; 
- 4 000 000 лева за река  Дунав; 

Сектор 2 - Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на 
лодкостоянки: 
- 800 000 лева 

Критерии за подбор 
Сектор 1 - Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища: 

1. Подобряването на условията, при които рибните продукти се разтоварват, 
преработват, съхраняват в пристанищата и продават – 10 точки 

2. Изграждане, модернизация и разширяване, подобряващи безопасността – 10 
точки 

3.Инвестиции в осигуряването на гориво, лед, вода, електричество и др. – 10 
точки 

4. Повишаване на  контрола и проследяемостта на продуктите на риболов – 10 
точки 

5. Преработка и съхранение на отпадъци – 10 точки  

6. Брой корабни места  за риболовни кораби над 18 м.  - над 10 места  - 20 точки 

7. Брой корабни места за риболовни кораби над 18 м.  - между 5 и 10 места – 10 
точки  

8. Инвестиции насочени към използване на нежелания улов - 10 точки 



9. Проектът e за рибарско пристанище в Балчик, Варна, Несебър или Созопол – 
20 точки 

Общ брой точки – 100  

 

Сектор 2 - Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на 
лодкостоянки: 

1. Капацитет: 
- Брой корабни места - над 30 – 40 точки; 
- Брой корабни места - от 10 до 30 – 30 точки 
- Брой корабни места - до 10 – 20 точки 

2. Дейности в подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите – 
10 точки 

3. Инвестицията е предназначена за дребномащабния крайбрежен риболов – 30 
точки 

4. Проектът се изпълнява в акваторията на Черно море – 20 точки 

Общ брой точки – 100 

 

Мярка  2.1. Иновации 

Регламент 508/2014 Член 47 

Максимален 
интензитет на БФП 

100% 

Минимален размер 
на БФП 

10 000 лева 

Максимален размер 
на БФП 

350 000 лева 

Критерии за подбор 1. Прилагане на методи за аквакултурно производство, чувствително 
намаляващи отрицателното въздействие върху околната среда в сравнение с 
обичайните практики в сектор “Aквакултура” – 20 точки 
2. Прилагане на методи за подобряване на хуманното отношение към 
животните – 20  точки 
3. Разработване и въвеждане на пазара на нови видове аквакултури с добър 
пазарен потенциал, нови или значително подобрени продукти, нови или 
подобрени процеси или нови или подобрени управленски и организационни 
системи – 20 точки 
 
  4. Проектът се изпълнява от публична или частна научна или техническа 
организация в партньорство с оператор  в сектор „Аквакултура”  – 25 точки  
 5. Кандидатът е организация на производители – 10 точки 

 
Общ брой точки –  95 

 

Мярка 2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултурите 

Регламент 
508/2014 

Член 48 

Максимален 
интензитет на 
БФП 

до 50% 

Минимален 
размер на БФП 

1. Сектор „Малки проекти“ 

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 3000 лева 

2. Сектор „Големи проекти“  

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 30 000 лева 

Максимален 
размер на БФП 

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за бенефициент 
по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурата“ за целия програмен период е 1 



400 000 лева  

1. Сектор „Малки проекти“ 

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 48 895 лв.  

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за целия 
програмен период за един бенефициент е 97 790 лв. 

2. Сектор „ Големи проекти“  

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 850 000 лева 

 

Критерии за 
подбор 

Критерии за сектор „Малки проекти“: 

1. Подобряване на енергийната ефективност  - 10 точки 

2. Подобряване на безопасността и условията на труд –  5 точки  

3. Основна дейност от аквакултура – 20 точки (за предходните 3 години 50% от 
приходите да са от производство на аквакултура) 

4. Срок за изпълнение на проекта : 

 - под три месеца – 10 точки 

- от три до шест – 5 точки 

5. Стопанство попадащо в обхвата на „Натура 2000“ – 5 точки 

6. Иновации в стопанството - 10 точки 

7. Запазване на съществуващи работни места в аквакултурното стопанство – 10 точки  

 8. Модернизация или инвестиция в репродуктивно-производствения процес – 15 точки: 

Общ брой точки – 85  точки 

 

Критерии за сектор „Големи проекти”: 

 

1. Вид на предприятието –  микро и малко – 5 точки 

2. Създаване на нови работни места – 5 точки (определяне на точки – едно работно 
място – 1 точка, от 2 до 5 работни места – 3 точки, и над 5 работни места – 5 точки) 

3. Запазване на съществуващи работни места в аквакултурното стопанство – 5 точки 

4. Основна дейност от аквакултура – 10 точки (за предходните три години поне 50% от 
приходите на кандидата са от аквакултурно производство) 

5. Достигане на положителна Нетна настояща стойност (ННС): 

до 3 години – 10 точки 

от 4 до 7 години – 6 точки 

от 8 до 10 години – 3 точки 

6. Подобряване на енергийната ефективност  - 10 точки 

7.Подобряване на безопасността и условията на труд – 5 точки 

8. Модернизация или инвестиция в репродуктивно-производствения процес – 15 точки: 

9. Цялата инвестиция е насочена  в отглеждане на  видове с: 

-  добър пазарен потенциал*  –  10 точки 

- много - добър пазарен потенциал – 15 точки 

10. Иновации в  стопанството - 10 точки  

Общ брой точки – 90  



Забележка: Видовете с добър и много добър пазарен потенциал се определят с 
независим маркетингов доклад и се изброяват в приложение към Условията за 
кандидатстване по мярката. 

 
 

Мярка 2.3. Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи 
устойчиви аквакултури 

Регламент 508/2014 Член 52 

Максимален 
интензитет на БФП 

50% 

Минимален размер 
на БФП 

30 000 лева 

Максимален размер 
на БФП 

850 000 лева 

Критерии за подбор  
1. Създаване на нови работни места:  

 1-3 работни места –  5 точки 

 4-6 работни места –  7 точки 

 Повече от 6 работни места –  10  точки  
 
2. Достигане на положителна Нетна настояща стойност (ННС): 
до 3 години – 10 точки 
от 4 до 7 години – 6 точки 
от 8 до 10 години – 3 точки 
 
3. Проектът предвижда инвестиции в енергийна ефективност  - 10 точки 
 
4. Проектът предвижда инвестиции в безопасността и условията на труд – 5 точки 
 
5. Проектът предвижда инвестиции в репродуктивно-производствения процес – 20 
точки: 
 
6. Проектът предвижда инвестиции в отглеждане на: 
-видове с добър пазарен потенциал* –  15 точки 
-видове с много добър пазарен потенциал* –  20 точки 
 
7. Внедряване на иновации в стопанството - 10 точки  

 
* Видовете с добър и много добър пазарен потенциал се определят с независим 
маркетингов доклад и се изброяват в приложение към Условията за 
кандидатстване по мярката.  
 
Общ брой точки – 85  

 

Мярка 2.4. Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и 
към биологични аквакултури 

Регламент 508/2014 Член 53 

Максимален 
интензитет на БФП 

от 50% до 100% 

Минимален размер 
на БФП 

неприложимо 

Максимален размер 
на БФП 

неприложимо 

Критерии за подбор 
Критерии за участието в схемите на Общността по управление на околната 
среда и одитиране (СОУОСО) в съответствие с Регламент (ЕО) № 761/2001 на 
Европейския парламент и на Съвета: 

1. Проектът е свързан с обект за аквакултури, в които се прилагат европейски или 
международни стандарти по екологични въпроси от значение за СОУОСО – 30 
точки 

2. Проектното предложение се изпълнява в обект за аквакултури, който 



произвежда биологична продукция – 25 точки 

3. Проектът води до формиране на фирмена политика в областта на околната 
среда, която е подходяща за естеството, мащаба и екологичното въздействие, 
което оказва дейността, продуктите и услугите на обекта за аквакултури – 15 точки 

4. Проектът създава и поддържа документирани процедури за редовно 
наблюдение и измерване на ключовите характеристики на извършваните от 
стопанството операции и дейности, които могат да имат значително въздействие 
върху околната среда, включително и коригиращи действия – 20 точки 

5. Проектът предвижда обучението на всички служители на обекта за аквакултури 
и споделянето знания и опит с други производители на аквакултури по  отношение 
на опазването на околната среда – 10 точки 

Максимален общ брой точки – 100 

Критерии за преминаването от традиционните производствени методи в 
областта на аквакултурите към биологични аквакултури по смисъла на 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета и в съответствие с Регламент (ЕО) № 
710/2009 на Комисията: 

1. Проектното предложение е свързано с обект за аквакултури, който участва в 
схеми на Общността по управление на околната среда и одитиране (СОУОСО), 
създадени с Регламент (ЕО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета – 
15 точки 

2. Проектът ще се изпълнява в специализиран обект за отглеждане и развъждане 
на аквакултури с басейнови производствени мощности от земно-насипен тип – 20 
точки 

3. Проектното предложение обхваща всички производствени аспекти като се 
прилага mutatis mutandis („с необходимите промени“ или „като се променят 
нещата, които трябва да се променят“) за обекта за аквакултури, предмет на 
проекта – 15 точки 

4. Проектът предвижда отглеждането и развъждането на аквакултури единствено 
по биологичен начин – 20 точки 

5. Проектът предвижда в обекта за аквакултури да се отглеждат единствено 
видове с местен произход (доказателства за техният произход) – 20 точки 

6. Проектното предложение предвижда специфичните изисквания към условията 
на отглеждането на аквакултурите да са близки до естествените, като се има 
предвид пространствения фактор, физико-химичните параметри на водата, 
температурен и светлинен режим, вид, материали и конструкция на 
производствените съоръжения, посадка и др. – 10 точки 

Максимален общ брой точки – 100 

 

 

Мярка 2.5. Аквакултури, осигуряващи екологични услуги 

Регламент 508/2014 Член 54 

Максимален 
интензитет на БФП 

От 50% до 100%, в съответствие с чл. 95, пар. 1, 2 „д“ и 3 от Регламент № 
508/2014 

Минимален размер на 
БФП 

неприложимо 

Максимален размер на 
БФП 

неприложимо 

Критерии за подбор 
1. Проектът се изпълнява в обект за аквакултури, който e регистриран по чл. 25 
от Закона за рибарството и аквакултурите за развъждане и отглеждане на риба 
и други водни организми от: 

- до 5 години – 10 точки 
- от 5 до 10 години – 15 точки 
- над 10 години – 20 точки 

2. Проектното предложение се изпълнява в: 
- непълносистемно рибовъдно стопанство – 10 точки 
- пълносистемно рибовъдно стопанство – 20 точки 



3. Обектът за аквакултури е: 
- изграден с друго основно предназначение, но се използва за развъждане 
и отглеждане на риба и други водни организми – 10 точки 
- изграден като специализиран обект за развъждане и отглеждане на риба 
и други водни организми – 20 точки 

4. Проектното предложение се изпълнява в защитена зона по „Натура 2000” – 
20 точки  

5. Проектът е свързан с опазване на видове, които са включени в Червената 
книга на Р.България и/или Приложение 3 на Закона за биологичното 
разнообразие – 5 точки 

6. Производството в обекта за аквакултури е обвързано със спазване на 
забрани и ограничения, произтичащи от Планове за управление на защитени 
зони, Планове за управление на защитени територии или Планове за 
управление на речните басейни – 10 точки 

7. Проектът предвижда дейности по разпространение на знания и опит по  
отношение на опазването, възстановяването и устойчивото ползване на 
околната среда – 5 точки 

 

Максимален общ брой точки – 100 

 
 

 

Мярка 3.1. Контрол и изпълнение 

Регламент 508/2014 Член 76. Контрол и изпълнение 

Максимален 
интензитет на БФП 

100% 

Минимален размер 
на БФП 

Неприложимо 

Максимален размер 
на БФП 

Неприложимо 

Критерии за подбор 
На одобрение за изпълнение по мярка 3.1. Контрол и изпълнение подлежат 
единствено проекти в следните направления: 

1. Oсъществяване на приетите съгласно член 102, параграф 4 от Регламент (ЕО) 
№ 1224/2009 планове за действие с оглед отстраняването на нередности в 
системата за контрол на дадена държава членка; 

2. Предприемане на действията, определени съгласно член 19, параграф 2 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013, с цел да се осигури административен капацитет за 
прилагането на система на Съюза за контрол, инспекции и изпълнение съгласно 
приложение IV към Регламент (ЕС) № 508/2014; 

3. Въвеждане на системи за валидиране на данни съгласно член 109 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009 и по-специално осъществяване на проекти, в 
рамките на които се използват общи стандартни формати или се засилва 
оперативната съвместимост между системите на държавите членки; 

4. Контрол и изпълнение на задължението за разтоварване на сушата на целия 
улов съгласно член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, включително промени в 
системите за контрол на държавите членки, свързани със спазването на това 
задължение; 

5. Контрол и изпълнение на схемата за сертифициране на улова, предвидена в 
глава III от Регламент (ЕО) № 1005/2008; 

6. Осъществяване на проекти за сертифициране, проверка и измерване на 
мощността на двигателите; 

7. Прилагане на специалните програми за контрол и инспекции, приети съгласно 
член 95, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1224/2009; 

8. Координиране на контрола в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 



768/2005; 

9. Контрол и изпълнение на изискванията за проследимост, включително 
системите за етикетиране, с цел да се осигури надеждна информация за 
потребителите съгласно член 58 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 и член 67, 
параграф 6 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011. 

Забележка: Тежест при критериите не е установена, тъй като това са 
дейностите, които трябва да се изпълняват от органите отговорни за 
прилагането на системата за  контрол на Република България.  

 
 

Мярка 3.2. Събиране на данни 

Регламент 508/2014 Член 77. Събиране на данни 

Максимален 
интензитет на БФП 

100% 

Минимален размер 
на БФП 

Неприложимо 

Максимален размер 
на БФП 

Неприложимо 

Критерии за подбор 
На одобрение за изпълнение по мярка 3.2. Събиране на данни, подлежат 
единствено проекти в следните направления: 

1. Събиране на данни за рибарството 
2. Събиране на данни за аквакултурните стопанства 
3. Събиране на данни за преработвателната индустрия 
4. Годишни доклади 
5. Пелагични трални изследвания 
6. Дънни трални изследвания 
7. Годишни планове 
8. Участие в срещи свързани с изпълнението на задълженията по събиране 

на данни 

Забележка: Тежест при критериите не е установена, тъй като това са 
дейностите, които трябва да се изпълняват от органите отговорни за 
събирането на данни в Република България.  

 

Мярка 4.1. Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР 

Регламент 508/2014 Член 62.Подпомагане от ЕФМДР за водено от общностите местно развитие 

Максимален 
интензитет на БФП 

100% 

Минимален размер 
на БФП 

Неприложимо 

Максимален размер 
на БФП 

48 895,75 лв.  

Критерии за подбор Брой активни риболовни кораби, включително от дребномащабния крайбрежен 
риболов: 
40 кораба - 20 т.  
от 41 до 60 кораба - 30 т.  
над 60 кораба - 50 т.  
или 
Брой на заетите в сектора на аквакултурите:  
25 FTE - 20 т.  
от 26 до 40 FTE - 30 т. 
над 40 FTE - 50 т. 
или 
Брой риболовни кораби по р. Дунав: 
40 кораба - 20 т.  
от 41 до 60 кораба - 30 т.  
над 60 кораба - 50 т.  
 
Опит на един от партньорите по проекта -  30 т.  
Опит на двама  от партньорите по проекта -  40 т.  
Опит на трима  от партньорите по проекта или МИРГ изпълнявала СМР за 



периода 2007- 2013 - 50 т.  
 
Максимален брой точки:  100 

 
 

Мярка 4.2. Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие 

Регламент 508/2014 Член 63. Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие 
 

Максимален 
интензитет на БФП 

100 % публични бенефициенти 
 

Минимален размер 
на БФП 

Неприложимо 

Максимален размер 
на БФП 

- за еднофондова стратегия прилагана от МИРГ финансиран единствено 
със средства от ЕФМДР – 3 911 660,00  лв.  

- за многофондова стратегия прилагана от МИРГ - 2 933 745,00  лв.   
- за многофондова стратегия прилагана от МИГ - 97 791,50 лв.   

Критерии за подбор 1. Въвличане на местната общност в процеса по подготовка на стратегията 
(списъци с участници в процеса по консултиране, присъствени списъци от 
срещи, изявления в подкрепа на стратегията) – 10 точки 

2. Стратегията отразява потребностите от развитие на територията (наличие на 
ясна и логична връзка между стратегията, предвидените дейности и SWOT 
анализа) – 10 точки 

3. Стратегията има приложими приоритети и цели (ясна структура на 
приоритетите, разписани цели, дейности и измерими индикатори за всеки 
приоритет– 10 точки 

4. Последователен план за действие (Планът за действие съдържа организиран 
списък с дейности, дейностите са ясно описани и са част от общата визия на 
стратегията) – 10 точки 

5. Бюджетът е логически разпределен по основните дейности и е в 
съответствие със стратегията (Бюджетът има ясна разбивка по позиции и е 
обвързан с плана за действие) – 10 точки 

6. Финансовите средства са достатъчни за изпълнението на плана за действие 
(Планът за действие е осъществим, финансовите ресурси са изчислени за 
всяка позиция) – 10 точки 

7. Стратегията допълва други интервенции от областта– 10 точки 

8. Стратегията взаимодействие с други партньорства (партньорствата са 
идентифицирани и взаимодействието с МИРГ е описано) – 10 точки 

9. Координация, осигуряваща синергия с други фондове използвани в района 
(заложени са системи за установяване на координация) – 10 точки 

10. Опит и капацитет у партньорите (водещият партньор има опит в 
управлението на местните партньорства за развитие, Водещият партньор е 
посочил и описал функциите на членове на екипа, които да организират 
административното и финансово управление) – 10 точки 

11. Процедурите за работа и вземане на решение са ясни и прозрачни 
(системата за управление и контрол е ясно описана) – 10 точки 

12. Рибарския район е кохерентен и с достатъчна критична маса (съотношението 
между размера на територията, населението и местните ресурси позволява 
да се постигнат устойчиви резултати в развитието на района) – 10 точки 

13. Принос на стратегията за постигане на целите на Стратегията „Европа 2020“ 
за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в ЕС  – 10 точки  

Максимален брой точки: 130  

 
 

Мярка 5.1. Планове за производство и предлагане на пазара 

Регламент 508/2014 Член 66 

Максимален 
интензитет на БФП 

От 50% до 100% 



Минимален размер 
на БФП 

неприложимо 

Максимален размер 
на БФП 

Не повече от 3 % от средната годишна стойност на продукцията, пусната на 
пазара от членовете на организацията на  производителите през предходните 
три календарни години 

Критерии за подбор 
1. Продължителност на плана за производство и предлагане на пазара: 

- едногодишен план – 2 точки 
- многогодишен план – 5 точки 

2. Брой включени в плана за производство и предлагане на пазара мерки за 
постигане на целите, определени в чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1379/2013: 

- от 2 до 5 мерки – 2 точки,  
- от 6 до 10 мерки – 5 точки,  
- повече от 10 мерки – 10 точки 

3. Включване в плана за производство и предлагане на пазара на специални 
мерки за регулиране на доставките на видове, за които има затруднения при 
предлагането на пазара през годината - 5 точки  

4. Включване в плана за производство и предлагане на пазара на мерки, 
свързани с  намаляване на екологичното въздействие на риболова, включително 
чрез мерки за подобряване на селективността на риболовните уреди  - 5 точки  

5. Включване в плана за производство и предлагане на пазара на мерки, 
гарантиращи, че дейностите на техните членове съответстват на националните 
стратегически планове - 5 точки 

 

Мярка 5.3. Мерки за предлагане на пазара 

Регламент 508/2014 Член 68 

Максимален 
интензитет на БФП 

До 100% 

Минимален размер 
на БФП 

5 000 лева 

Максимален размер 
на БФП 

146 687 лева 

Критерии за подбор Дейности:  
 
1. Дейности за развитие на нови пазари:  

 В страни членки – 40 точки 

 В трети страни – 30 точки 
 

2. Създаване на организации на производителите – 30 точки 

 Брой на членовете на организацията на производители или 
асоциацията:  
- от 7 до 10 члена – 5  точки,  
- от  11 до 20 члена – 10 точки 
- над 20 члена – 15 точки 

 Стойност на предлаганата на пазара продукция:  

- от 60 000 до 200 000 лева – 5  точки 

- от  200 001 до 1 000 000 лв.  – 10 точки 

- над 1 000 000 лв. – 15 точки 

 25% от членовете на организацията на производители са на възраст до 

40 години   - 5 точки 

 В организацията на производители членуват както производители на 

продукти от риболов, така и на аквакултури  - 5 точки  

 
3. Проследимост на продуктите от риболов и аквакултура  - 10 точки 
4. Популяризиране на качество и добавянето на стойност към  продуктите от 
риболов и аквакултура - 5 точки 
5. Промоционални кампании: 

 Национални/международни промоционални кампании  - 15 точки 

 Местни/регионални промоционални кампании - 10 точки 



 Промоция на предлагането на пазара на продукти свързани с нежелания 
улов - 5 точки 

6. Пазарни проучвания: 
Пазарни проучвания на вътрешния пазар на Република България – 5 точки 
Пазарни проучвания на външния пазар (в страни от Европейския съюз и трети 
страни)– 10 точки 
Общ брой точки -неприложимо. 

 

Мярка 5.4. Преработване на продуктите от риболов и аквакултури 

Регламент 508/2014 Член 69  

Максимален 
интензитет на БФП 

До 50% 

Минимален размер 
на БФП 

Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ  за  един  проект не 
трябва да бъде  по-малък  от 20 000 лв.  

Максимален размер 
на БФП 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ  за  един  проект  не  
трябва да  надвишава  1 000 000 лева. 
 
Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за 
бенефициент по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и 
аквакултура“ за целия Програмен период е 1 400 000 лева. 

Критерии за подбор 1. Създаване на нови работни места – 10 точки (определяне на точки – 
до 4 работни места – 2 точки от  5 до 10 работни места – 5 точки над 10 
работни места – 10 точки) 

2. Запазване на съществуващите работни места в преработвателното 
предприятие – 10 точки 

3. Прилагане на методи, намаляващи отрицателното въздействие върху 
околната среда, включително третирането на отпадъци – 15 точки 

4. Реализиране на икономии на енергия - 10 точки 

5. Подобряване на безопасността, хигиената, здравето и условията на труд  – 10 
точки 

6. Преработване на собствен улов и/или аквакултура (минимум 30% от 
суровината) – 30 точки 

 

7. Преработване на видове с: 

 много добър пазарен потенциал и/или черна мида – 10 т. 

 добър пазарен потенциал – 5 т. 

 

8. Преработването на странични продукти, които се получават в резултат на 
основни дейности от преработването – 5 точки 

9. Предприятия с регистрация в БАБХ от 5-10 години – 5 точки 
над 10 години – 10 точки 

Общ брой точки – 110  

 

Мярка 6.1. Интегрирана морска политика 
Интегрирано морско наблюдение 

Регламент 508/2014 Член 80.1.а 
 

Максимален 
интензитет на БФП 

100% 

Минимален размер на 
БФП 

неприложимо 

Максимален размер на 
БФП 

3 031 537,15 лева  

Критерии за подбор 
1. Проектът ще изгради мрежа за интегрирано морско наблюдение, позволяваща 
трансграничен и транссекторен обмен на информация – 30 точки 



2. Планираната съвместна мрежа включва най-малко 3 институции, ангажирани с 
морското наблюдение – 40 точки 

3. Обменът на данни и информация е базиран предимно върху модела за обмен 
на данни и услуги на Системата за интегрирано наблюдение на морското 
пространство - CISE – 30 точки 

 
 

Мярка 6.2. Интегрирана морска политика 
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 

Регламент 508/2014 Член 80.1.б  
 

Максимален 
интензитет на БФП 

от 50% до 100% 

Минимален размер на 
БФП 

50 000 лева 

Максимален размер 
на БФП 

700 000 лева 

Критерии за подбор 1. Кандидатът е описал проблемите на застрашените видове съгласно 
Плана за управление на конкретната защитена зона и е предложил 
детайлни мерки за разрешаването им – 30 точки; 

 
2. Екипът по проекта има успешно изпълнени поне 3 консервационни 

проекта в областта на биоразнообразието – 20 точки;  
 

3. Кандидатът е предложил изпълнение на дейности в защитена зона/и, в 
които не са изпълнявани консервационни проекти – 40 точки; 

 
4. Проектното предложение демонстрира дълготрайно положително 

въздействие върху местообитанията/видовете, към които е насочено – 
10 точки 
 

Общ брой точки - 100 

 

Мярка 6.3. Интегрирана морска политика 
Повишаване на знанията за състоянието на морската среда 

Регламент 508/2014 Член 80.1.в 
 

Максимален 
интензитет на БФП 

100% 

Минимален размер на 
БФП 

50 000 лева 

Максимален размер на 
БФП 

 1 629 857, 96 лв. (за втори прием – 400 000 лв.)  
 

Критерии за подбор  
1. Проекти, насочени към изследване на морското дъно –  25 точки; 
2. Проектът води до постигане на целите на синия растеж –  25 точки; 
3. Екипът по проекта има изпълнени поне 2 проекта за изследване на 

морската среда  –  25 точки; 
4. Кандидатът е научна организация и/или е в партньорство с такава -  –  

25 точки. 
 
Общ брой точки - 100 

 
 

Мярка 7. Техническа помощ  

Регламент 508/2014 Член 92 

Максимален 
интензитет на БФП 

100% 

Минимален размер 
на БФП 

Неприложимо 

Максимален размер Неприложимо 



на БФП 

Критерии за подбор 1. Проектни предложения свързани с дейностите по програмиране, 
изпълнение, мониторинг, контрол и оценка на ПМДР 2014-2020,  
включително материално-техническо им обезпечаване; 

 
2. Проектни предложения свързани с повишаване на  административния 

капацитет на органите, ангажирани с прилагането и извършването на 
одитна дейност по ПМДР 2014-2020 за ефективно и ефикасно управление 
на програмата; 

3. Проектни предложения свързани с осигуряване на информация и широка 
публичност за целите и възможностите на ПМДР 2014-2020 и 
положителната роля на Общността в процеса на изграждане на ефикасна 
и компетентна администрация; 
 

4. Проектни предложения, свързани с осигуряване на подкрепа на 
дейностите, свързани с приключването на Оперативна програма за 
развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013г.  (ОПРСР); 
 

5. Проектни предложения, свързани с осигуряване на подкрепа на 
дейностите, свързани с подготовка на програмен период 2021-2027 г. 
Подкрепените проектни предложения не следва да дублират дейности, 
извършени в рамките на разработения от НЦТР ЕАД социално-
икономически анализ на районите. 

 
 

Забележка: Тежест при критериите не е установена, тъй като това са дейностите, 
които трябва да се изпълняват от органите, отговорни за управлението на 
Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) в стартирането, 
последващите действия, извършването на одитна дейност  и контрола на 
проектите, финансирани от ЕФМДР. 

 


