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

лодкостоянки“ 

Финансиране 

1. Сектор „Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища“ 

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 800 000 лева.  

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 8 000 000 лева. 

2. Сектор „Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на покрити 

лодкостоянки“ 

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 80 000 лева.   

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 800 000 лева 

Максимален процент на съфинансиране: 

 – до 100 %  за публични организации; 

 - до 50 % за юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския 

закон или Закона за кооперациите. Интензитетът на финансирането на операции, 

осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за МСП, се намалява с 20 

процентни пункта. 

Допустими дейности 

1. строително-монтажни работи за подобряване на инфраструктурата в рибарските 

пристанища; 

2. строително-монтажни работи за изграждането или осъвременяването на покрити 

лодкостоянки; 

3. закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване (вкл. компютърно), съоръжения 

и други, пряко свързани с предвидената инвестиция, включително разходи, включени в 

продажната цена за осъществяване на доставка, инсталиране, изпитване и въвеждане в 

експлоатация на оборудването/машините/съоръженията, включително придобити чрез 

финансов лизинг; 
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4. закупуване на специализирана техника и оборудване, пряко свързани със съхранението, 

разтоварването и обработката на рибните продукти, включително придобити чрез финансов 

лизинг; 

5. закупуване на ноу-хау, патентни права и лицензи, необходими за изготвяне и 

изпълнение на проекта; 

6. закупуване на софтуер, включително разходите за доставка, инсталиране, тестване и 

въвеждане в експлоатация, включително придобити чрез финансов лизинг; 

7. консултантски услуги, свързани с подготовката и изпълнението на проекта, инженерни 

проучвания, оценки и анализи, изготвяне на технически/работен проект и разходи за 

независим строителен и авторски надзор и инвеститорски контрол, които са до 5 на сто  от 

общата стойност на допустимите разходи по проекта и не надвишават левовата равностойност 

на 25 000 евро; 

8. въвеждане на системи за контрол на качеството, безопасни условия на труд и опазване 

на околната среда и водите и достигане на съответствие с международно признати стандарти - 

до 1% от стойността на инвестицията; 

9. доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на: 

а) оборудване за подобряване качеството на улова, капацитета за съхранение и 

проследяемостта на продуктите; 

б) съоръжения и/или оборудване за подобряване на безопасността; 

в) съоръжения за сигурност и контрол; 

г) съоръжения и/или оборудване заподобряване условията на труд; 

10. разходи, свързани с приемане и обработване на отпадъци: 

а) съоръжения и/или оборудване за съхранение на отпадъците, включително придобити 

чрез финансов лизинг; 

б) пречиствателни съоръжения за отпадни води и оборудване, свързано с опазването на 

околната среда, включително придобити чрез финансов лизинг. 

11. изграждане на съоръжения за швартоване. 
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