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Мерки, свързани с Натура 2000  

• Мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на морското 

биологично разнообразие и екосистеми и 

компенсационни режими в рамките на устойчивите 

риболовни дейности“; 

 

• Мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични 

услуги“; 

 

• 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“. 

 

 

 



Мярка 1.6 

Максимален интензитет на БФП: 100% 

Минимален размер на БФП: 30 000 лв. 

Максимален размер на БФП: 450 000 лв. 

Допустими кандидати: научни или технически публично-

правни организации, консултативни съвети, рибари или 

рибарски организации, признати в РБългария, или НПО в 

партньорство с рибарски организации или в партньорство 

с МИРГ; лица, регистрирани по Търговския закон; юриди-

чески лица регистрирани по ЗЮЛНЦ; 

Бюджет по мярката: 4 152 571,85 лв. 

График за отваряне на прием по мярката (съгласно ИГРП 

за 2018 г.) – IV-то тримесечие (след изменението на ИГРП – 

II-ро тримесечие) 

 

 

 



Допустими дейности по мярка 1.6 (1) 

а) събиране на отпадъци в морето от рибарите, например 

отстраняване на изгубени риболовни уреди и морски отпадъци; 

б) изграждане, монтаж или осъвременяване на стационарни или 

преносими съоръжения, целящи опазването и развитието на 

морската флора и фауна, включително тяхната подготовка и 

оценка с научен характер; 

в) принос за по-доброто управление или съхранение на морските 

биологични ресурси; 

г) подготовка, включително проучвания, изготвяне, мониторинг 

и актуализиране на планове за опазване и управление на 

дейностите, свързани с риболова, по отношение на обекти по 

„Натура 2000“ и специални защитени територии, посочени в 

Директива 2008/56/ЕО и свързани с други специални 

местообитания; 



Допустими дейности по мярка 1.6 (2) 

д) управление, възстановяване и мониторинг на обекти по „Натура 

2000“ в съответствие с директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО в 

съответствие с рамките за приоритетно действие, изготвени съгласно 

Директива 92/43/ЕИО; 

е) управление, възстановяване и мониторинг на морските защитени 

територии с оглед на прилагането на мерките за пространствена 

защита, посочени в член 13, параграф 4 от Директива 2008/56/ЕО; 

ж) повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда с 

участието на рибарите по отношение на опазването и 

възстановяването на морското биологично разнообразие; 

з) компенсационни схеми за вреди по улова, причинени от бозайници и 

птици, защитени с директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО– не е от ПМДР; 

и) участие в други действия, насочени към поддържане и подобряване 

на биологичното разнообразие и екосистемните услуги, като 

възстановяване на специфични морски и крайбрежни местообитания с 

цел подкрепа на устойчивите рибни запаси, включително тяхната 

подготовка и оценка с научен характер. 

 

 



Критерии за подбор 

1. Събиране на отпадъци в морето от рибарите, например отстраняване на изгубени 

риболовни уреди и морски отпадъци – 30 точки; 

2. Изграждане, монтаж или осъвременяване на стационарни или преносими 

съоръжения, целящи опазването и развитието на морската флора и фауна, 

включително тяхната подготовка и оценка с научен характер – 30 точки; 

3. Опазване и развитие на водната флора и фауна  в река Дунав чрез: 

а) управлението, възстановяването и мониторинга на обекти по „Натура 2000“, 

които са засегнати от риболовни дейности, и рехабилитацията на водите във 

вътрешни водоеми в съответствие с Директива 2000/60/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета (30), включително на територии за размножаване и пътища 

на миграция за мигриращите видове, без да се засягат разпоредбите на член 40, 

параграф 1, буква д) от Регламент 508/2014 и ако е целесъобразно - с участието на 

рибарите във вътрешни водоеми – 10 точки; 

б) изграждането, осъвременяването или монтажа на стационарни или преносими 

съоръжения, целящи опазването и развитието на водната флора и фауна, 

включително тяхната подготовка, мониторинг и оценка с научен характер – 10 

точки; 

4. Кандидатът е в партньорство с научна организация – 20 точки. 

 

 

 

 

 



Мярка 2.5 

Максимален интензитет на БФП: 100% 

 

Минимален размер на БФП – непр. 

 

Максимален размер на БФП – непр. 

 

Допустими кандидати: Лица, регистрирани по Tърговския закон или 

Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор Аквакултура 

Бюджет по мярката:  7 701 080, 63 лв. 

График за отваряне на прием по мярката (съгласно изменения в ИГРП 

за 2018 г.) – 4-то тримесечие 

 



Допустими дейности по мярка 2.5  

а) методи 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“ в съответствие с директиви 92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО; 

 

б) участието, по-специално разходите, които са пряко свързани с 

такова участие, в опазването и възпроизводството на водните животни 

ex-situ в рамките на програми за опазване и възстановяване на 

биологичното разнообразие, разработени от публични органи или под 

техен надзор; 

 

в) операции, които са свързани с аквакултури, включително 

опазването и подобряването на околната среда и на биологичното 

разнообразие и управлението на ландшафта и традиционните 

характеристики на зоните с аквакултури. 



Критерии за подбор 

 

1. Проектът е свързан с опазването и възпроизводството на водните 

животни ex-situ в рамките на програми за опазване и възстановяване 

на биологичното разнообразие, разработени от публични органи или 

под техен надзор – 30 точки; 

 

2. Увеличаване на производството на аквакултури, осигуряващи 

екологични услуги – 30 точки; 

 

3. Проектното предложение се изпълнява в зоните по „Натура 2000” – 

40 точки; 

 

 



Мярка 6.2 

Максимален интензитет на БФП: 100% 

 

Минимален размер на БФП - 50 000 лв. 

Максимален размер на БФП - 1 086 571 лв. 

 

Допустими кандидати: публични или частни научни или 

технически организации, признати в РБългария, лица, 

регистрирани по Tърговския закон; юридически лица 

регистрирани по ЗЮЛНЦ; 

 

Бюджет по мярката: 1 629 859, 36 лв. 

 

График за отваряне на прием по мярката – 2019 г. 

 



Допустими дейности по мярка 6.2  

 

• Опазване на морската среда, по-специално на 

биологичното ѝ разнообразие и на морските защитени 

територии, като обектите по „Натура 2000“, в 

съответствие със задълженията, установени в директиви 

92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО; 

Важно!!! 

Разходите за заплати на служители в националните 

администрации не се смятат за допустими оперативни 

разходи. 



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. 

 

 



www.mzh.government.bg 
www.eufunds.bg 

 

Благодаря за 
вниманието! 


