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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО 

ДЕЛО И РИБАРСТВО

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 2023 г.

на Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено
№ 
по 
ред

Наимено-ва
ние на  

процедурата 

Цели на 
предоставяната БФП2 

по  процедурата

Начин на 
провеждане на 
процедурата 

съгласно чл. 2 
от ПМС 162 от 

2016 г.

Извърш
ване на 
предвар
ителен 
подбор 

на 
концепц

ии за 
проектн

и 
предлож

ения3

Общ размер на 
БФП  по 

процедурата (в 
лева)

Допустими 
кандидати

Примерни допустими 
дейности

Категории 
допустими 

разходи

Максимал
ен 

% на 
съ-финанс

иране

Дата на 
обявяване 

на 
процедура

та4

Краен срок 
за подаване 
на проектни 

предложения5

Представлява ли 
процедурата/част 

от нея2:

Размер на БФП за проект 
(в лева)3

държавн
а помощ8

минима
лна  

помощ9

минимален максимален

Приоритет 1: Повишаване конкурентоспособността на предприятията в сектор „Рибарство и аквакултури“ и разкриване на нови работни места
1 Мярка 

508-1 
Развитие 

и 
популяри

зиране 
идентичн

Развитие и 
популяризиране 
на 
териториалната 
уникалност, чрез 
използването на 

Процедура 
на подбор 
на проекти

 

Не  625 212,05 Община 
Бургас и 
Община 
Камено;

Юридическ
и лица с 

нестопанска 

1. Дейности за 
развитие и 
популяризиране на 
териториалната 
уникалност, чрез 
използването на 
природните 

Инвестиц
ионни 

разходи, 
разходи 

за услуги

100% 1-во 
тримес

ечие

До 90 
дни от 

датата на 
обявяван

е на 
процедур

ата

не не 9 779 391 166

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.
2 Отбелязва се „да“, „не“ или „предстои да бъде уточнено“.
3 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.).
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО 

ДЕЛО И РИБАРСТВО
остта на 
територи

ята на 
МИРГ

природните 
ресурси, 
културното 
наследство, 
обичаи, традиции 
и фолклор с цел 
повишаване 
привлекателностт
а на района като 
туристическа 
дестинация за 
различни видове 
алтернативен 
туризъм – 
екологичен, 
селски, културен, 
фолклорен, 
фестивален и др.

цел, 
регистрира

ни по 
Закона за

юридически
те лица с 

нестопанска 
цел;

Читалища, 
регистрира

ни и 
вписани по 
Закона за 
народните 
читалища;

ресурси, 
културното 
наследство, 
обичаи, традиции 
и фолклор в т.ч. и:
1.1 Дейности 
свързани със 
събития за 
популяризиране на 
местната 
идентичност 
(природна, 
културна, 
историческа, 
туристическа и 
др.)
2. Дейности за 
повишаване 
привлекателността 
на района като 
туристическа 
дестинация за 
различни видове 
алтернативен 
туризъм – 
екологичен, 
селски, културен, 
фолклорен, 
фестивален и др.
2.1 Дейности по 
съхраняване, 
възстановяване и 
обновяване на 
природното и 
културно 
наследство на 
територията;
2.2 Дейности по 
подобряване и/или 
изграждане на 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО 

ДЕЛО И РИБАРСТВО
туристическа 
инфраструктура на 
места с висока 
природна и/или 
културна 
стойност;
3. Дейности за 
съхраняването и 
развитие на 
местното 
природно и 
културно 
наследство, 
околната среда, 
местната 
идентичност в т.ч. 
и:
3.1 Дейности 
свързани с 
проучвания и 
разработване на 
планове за 
опазване на 
природно и/или 
културно 
наследство;


