
	

	

	

Европейският	земеделски	фонд	за	развитие	на	селските	райони:	Европа	инвестира	в	селските	райони	

	 1	

Мярка 6: Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата 
Натура 2000 чрез подхода ВОМР 

Описание на целите: 
Подобряване на природозащитното състояние на видовете в мрежата Натура 2000 
Обхват на мярката: 
Мярката обхваща видове и местообитания от мрежата Натура 2000 с приоритет F1 и F2 
съгласно НПРД, които са докладвани в „неблагоприятно-незадоволително“ състояние (U1) 
и които попадат в териториалния обхват на МИГ Поморие 

Код на 
защитена 
зона 

Име на 
защитен
а зона 

Приорит
ет 

Номер и 
наименование 
на мярка Таксономия 

Код 
на 
вид/ 
мест
о 
оби 
тани
е 

Име на вид/ 
местообитани
е 

Площ на 
вид/ 
местообитан
ие (ха) 

BG00006
20 Поморие F2 

М 109 – 
Инвестиции в 
консервационн
и дейности за 
поддържане/ 
подобряване на 
природозащитн
ото състояние 
на видове и 
природни 
местообитания. Земноводни 1188 

Bombina 
bombina - 
Червенокоре
мна бумка 408,5112 

BG00005
74 

Ахелой - 
Равда - 
Несебър F2 

М 109 – 
Инвестиции в 
консервационн
и дейности за 
поддържане/ 
подобряване на 
природозащитн
ото състояние 
на видове и 
природни 
местообитания. Земноводни 1188 

Bombina 
bombina - 
Червенокоре
мна бумка 37,3576 

BG00001
51 

Айтоска 
планина F2 

М 109 – 
Инвестиции в 
консервационн
и дейности за 
поддържане/ 

Земноводни 1188 

Bombina 
bombina - 
Червенокоре
мна бумка 187,5061 
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подобряване на 
природозащитн
ото състояние 
на видове и 
природни 
местообитания. 

BG00006
20 Поморие F2 

М 109 – 
Инвестиции в 
консервационн
и дейности за 
поддържане/ 
подобряване на 
природозащитн
ото състояние 
на видове и 
природни 
местообитания. Влечуги 1220 

Emys 
orbicularis - 
Обикновена 
блатна 
костенурка 439,0781 

BG00001
33 

Камчийс
ка и 
Еменска 
планина F2 

М 109 – 
Инвестиции в 
консервационн
и дейности за 
поддържане/ 
подобряване на 
природозащитн
ото състояние 
на видове и 
природни 
местообитания. Влечуги 1220 

Emys 
orbicularis - 
Обикновена 
блатна 
костенурка 0,4407 

BG00005
74 

Ахелой - 
Равда - 
Несебър F2 

М 109 – 
Инвестиции в 
консервационн
и дейности за 
поддържане/ 
подобряване на 
природозащитн
ото състояние 
на видове и 
природни 
местообитания. Влечуги 1220 

Emys 
orbicularis - 
Обикновена 
блатна 
костенурка 146,7192 

BG00001
51 

Айтоска 
планина F2 

М 109 – 
Инвестиции в 
консервационн
и дейности за 
поддържане/ 
подобряване на 

Влечуги 1220 

Emys 
orbicularis - 
Обикновена 
блатна 
костенурка 592,3251 
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природозащитн
ото състояние 
на видове и 
природни 
местообитания. 

BG00006
20 Поморие F2 

М 109 – 
Инвестиции в 
консервационн
и дейности за 
поддържане/ 
подобряване на 
природозащитн
ото състояние 
на видове и 
природни 
местообитания. Земноводни 1171 

Triturus 
karelinii - 
Голям 
гребенест 
тритон  
(Triturus 
cristatus - 
Гребенест 
тритон 
karelinii) 151,7751 

BG00001
33 

Камчийс
ка и 
Еменска 
планина F2 

М 109 – 
Инвестиции в 
консервационн
и дейности за 
поддържане/ 
подобряване на 
природозащитн
ото състояние 
на видове и 
природни 
местообитания. Земноводни 1171 

Triturus 
karelinii - 
Голям 
гребенест 
тритон  
(Triturus 
cristatus - 
Гребенест 
тритон 
karelinii) 680,8951 

BG00005
74 

Ахелой - 
Равда - 
Несебър F2 

М 109 – 
Инвестиции в 
консервационн
и дейности за 
поддържане/ 
подобряване на 
природозащитн
ото състояние 
на видове и 
природни 
местообитания. Земноводни 1171 

Triturus 
karelinii - 
Голям 
гребенест 
тритон  
(Triturus 
cristatus - 
Гребенест 
тритон 
karelinii) 170,2666 

BG00001
51 

Айтоска 
планина F2 

М 109 – 
Инвестиции в 
консервационн
и дейности за 
поддържане/ 
подобряване на 
природозащитн

Земноводни 1171 

Triturus 
karelinii - 
Голям 
гребенест 
тритон  
(Triturus 
cristatus - 

6464,6536 
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ото състояние 
на видове и 
природни 
местообитания. 

Гребенест 
тритон 
karelinii) 

BG00006
20 Поморие F1 

М 109 – 
Инвестиции в 
консервационн
и дейности за 
поддържане/ 
подобряване на 
природозащитн
ото състояние 
на видове и 
природни 
местообитания. 

Местообитан
ия 

h115
0 

Крайбрежни 
лагуни 665,5683 

ОБЩА 
ПЛОЩ 9945,0967 

 

Допустими кандидати: 
ЮЛНЦ, Община Поморие 
Допустими дейности: 
1. Извършване на преки консервационни дейности за видове и/или местообитания, 
докладвани в неблагоприятно-незадоволително състояние; 
2. Изграждане/реконструкция/рехабилитация на инфраструктура, необходима за 
възстановяване на видовете и/или местообитанията, докладвани в неблагоприятно-
незадоволително състояние. 

Допустими разходи: 
- Разходи за СМР; 
- Разходи за материални активи; 
- Разходи за нематериални активи; 
- Разходи за услуги; 
- Разходи за такси; 
- Разходи за материали;  
- Разходи за персонал; 
- Разходи за провеждане и участие в мероприятия; 
- Непреки разходи 
- Невъзстановим ДДС 
Недопустими разходи: 
- разходи, финансирани по друга операция, програма или каквато и да е друга финансова 
схема, произлизаща от националния бюджет, от бюджета на Общността или от друга 
донорска програма;  
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- глоби, финансови санкции и разходи за разрешаване на спорове;  
- комисионите и загубите от курсови разлики при обмяна на чужда валута;  
- данък върху добавената стойност, освен когато не е възстановим;  
- закупуване на дълготрайни материални активи - втора употреба;  
- разходите за гаранции, осигурени от банка или от друга финансова институция, с 
изключение на разходите по финансови инструменти.  
- лихви по дългове, с изключение на свързани с безвъзмездна финансова помощ, 
предоставени под формата на лихвени субсидии или субсидии за гаранционни такси;  
- субсидиране на лихва по одобрени схеми за държавни помощи и разноските за 
финансови транзакции;  
- разходи за закупуване на инфраструктура, земя и недвижимо имущество;  
- разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и/или попълването на 
документите за кандидатстване за финансова подкрепа;  
На основание чл. 57, ал. 2 от ЗУСЕСИФ не са допустими разходи за проекти или дейности, 
които са физически завършени или изцяло осъществени преди подаването на формуляра за 
кандидатстване от бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са 
извършени от него. 
Финансови параметри за проектите: 
Максималният размер на допустимите разходи за проект е съгласно насоките за 
кандидатстване по ОПОС 2014 -2020 г. 
Размер на финансовата помощ: 
Интензитетът на финансовата помощ се определя в насоките за кандидатстване по ОПОС 
2014 – 2020 г. 
Критериите за оценка на проектите и тяхната тежест: 

Основни критерии: Критериите за оценка на проектните предложения и тяхната 
тежест се гласуват от Комитета за наблюдение на оперативната програма, съгласно чл. 14, 
ал. 2, т.1 и чл. 26, ал. 2 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни 
и инвестиционни фондове. 

Специфични критерии: 
• Интегрирани проекти, включващи мерки от останалите включени в стратегията 
програми, насочени към развитието на еко туризма и/или опазване и 
популяризиране на природното наследство – 20 т. 

Минимална помощ/държавни помощи: 
Неприложимо 

	


