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ЕФМДР Европейски фонд за морско дело и рибарство
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1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото издание е резултат от ре-
ализацията на Пилотния проект: „Мер-
ки за подпомагане на дребномащабния 
риболов“ по Договор за безвъзмездна 
финансова помощ  от Европейския 
съюз: MARE/2014/04 – SI2.724176 и „ЕС 
ПИ КОНСУЛТ БГ” ООД.

Финансовата помощ се предоставя с ог-
лед повишаване на осведомеността на 
широката общественост за ролята на 
дребномащабния риболов в бъдещите 
решения по отношение на съответните 
политики на национално и европейско 
равнище, чрез възпроизвеждането на 
добри практики, подходящи за региона 
на Черноморския басейн.

В рамките на проекта основно се пред-
вижда да бъде учредена Европейска 
Асоциация на рибарите в Черно море, 
да се извършат анализи и проучване, 
в следствие се разпишат наръчници, 
статии и др. п., които да подпомогнат 
изследвания сектор. Ще бъдат обучени 
и информирани над 130 представители 
на дребномащабния риболов от Репу-
блика България и Република Румъния. 
Предвижда се и обмен на опит във Ве-
ликобритания, като страна с утвърдени 
традиции в този бранш.

Изданието е предназначено за пред-
ставителите на Организации на дреб-
номащабните рибари и други заинте-
ресовани страни от този сектор. В него 
е отразена единствено позицията на 
съставителя, като Комисията не носи 
отговорност за употребата на съдър-
жащата се в него информация.

Този Практически наръчник предста-
вя Европейските структурни и инвес-
тиционни фондове (ЕСИФ), и различ-
ните възможности за ангажираните в 
сектора, които предоставя Европей-
ския фонд за морско дело и рибарство 
(ЕФМДР), по-специално за развитие на 
дребномащабния риболов в акватория-
та на Черно море. 

Специален акцент на Наръчника е ин-
формацията по отношение на Опера-
тивните програми на България и Румъ-
ния, финансирани от ЕФМДР, както и за 
термините и определенията, употребя-
вани  в  поканите за събиране на пред-
ложения по тези програми.
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Многогодишната финансова рамка 
на Европейския съюз (ЕС) за периода 
2014—2020 г. създаде предпоставки за 
изграждане на новото поколение про-
грами на ЕС  за седемгодишния пери-
од от 1 януари 2014 г.  В основопола-
гащия за фондовете Регламент (ЕС) № 
1303/2013  се определят общоприло-
жимите разпоредби, приложими към 
Европейския фонд за регионално раз-
витие (ЕФРР), Европейския социален 
фонд (ЕСФ), Кохезионния фонд (КФ), 
Европейския земеделски фонд за раз-
витие на селските райони (ЕЗФРСР) 
и Европейския фонд за морско дело 
и рибарство (ЕФМДР). Тези фондове 
функционират под обща рамка, из-
вестна като „Европейски структурни и 
инвестиционни фондове“, или „ЕСИФ“. 
В регламента са определени и необхо-
димите разпоредби за осигуряване на 
ефективността на ЕСИФ и тяхната ко-
ординация един с друг и с други ин-
струменти на ЕС за постигане макси-
мална полза за бизнеса и гражданите 
на Съюза. 

ЕСИФ, чиято подкрепа е организирана 
в многогодишни програми, които до-
пълват националните, регионалните 
и местните интервенции, предоставят 
подкрепа за изпълнението на стратеги-
ята на Съюза за интелигентен, устойчив 
и приобщаващ растеж: Европа 2020, 
както и за изпълнението на специфич-
ните задачи на отделните фондове, съ-

гласно заложените в Договорите цели, 
включително икономическото, соци-
алното и териториалното сближаване, 
като отчитат и особения контекст на 
всяка държава членка. 

Европейските структурни и инвести-
ционни фондове се използват за оси-
гуряване на подкрепа под формата на 
безвъзмездни средства, награди, въз-
становима помощ и финансови инстру-
менти, или комбинация от тях. 

Безвъзмездните средства и възстано-
вимата помощ могат да бъдат отпуска-
ни под формата на: 

• възстановяване на действител-
но направени и платени допусти-
ми разходи, заедно с — когато е 
приложимо — приноси в натура и 
обезценяване; 

• стандартна таблица на разходите 
за единица продукт; 

• еднократни суми, които не над-
хвърлят 100 000 EUR публичен 
принос; 

• финансиране с единна ставка, оп-
ределено чрез прилагане на про-
цент към една или няколко опре-
делени категории разходи. 

2.  ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И  
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ И  
СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИНСТРУМЕНТИ
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Регламентът за ЕФМДР препоръчва из-
ползването на максимално опростени 
форми на предоставяне на безвъз-
мездни средства. 

Държавите членки изготвят стратеги-
чески планове със собствени, нацио-
нално съобразени, инвестиционни при-
оритети, обхващащи петте ЕСИФ. Те се 
наричат споразумения за партньорство 
(СП). Подробна информация за целите, 
които те възнамеряват да постигнат 
с наличните ресурси, се предоставя 
в националните и/или регионалните 
оперативни програми (ОП) (Програ-
ми за развитие на селските райони 
(ПРСР) за ЕЗФРСР). Целта на оператив-
ните програми е те да отговорят на  

социално-икономическите и екологич-
ните предизвикателства пред съответ-
ната държава или регион. Държавите 
членки трябва да насочват фондове-
те там, където те са най-необходими 
и ще имат въздействие, като може да 
не използват всички възможни теми и 
модели за финансиране, предвидени в 
регламентите. 

След като Комисията одобри тези про-
грами, националните органи решават 
кои проекти да бъдат финансирани. 
Националните органи и Комисията но-
сят съвместна отговорност за изпълне-
нието на програмите.
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Всички програми, финансирани от 
ЕСИФ и бюджета на ЕС,  следва да при-
лагат стриктно правилата на Финансо-
вия регламент на ЕС, като е оставена 
свобода за изграждане на национална 
система за координация на операциите 
на Фондовете, в която следва да при-
състват задължителни, определени от 
регламентите,  органи като:

А.1 Комитет за наблюдение на 
 програмата (КН)

Държавата членка може да реши да 
има един единствен Комитет за на-
блюдение за всички програми, но и да 
решат всяка програма да има собствен 
Комитет за наблюдение. Съставът на 
КН се състои от представители на ин-
ституциите на ДЧ и представители на 
партньорите, участвали в изработва-
нето на Програмата и представляващи 
заинтересованите страни по нейните 
операции. ДЧ гарантират, че предста-
вителите на партньорите се излъчват 
в резултат на прозрачни процедури.  
КН заседава поне веднъж годишно, 
като на заседанията му се прави пре-
глед на изпълнението на програмата и 
на напредъка в посока на постигането 
на нейните цели. При това той отчита 
финансовите данни, общите и специ-

фичните за програмата показатели, 
включително промените в стойността 
на показателите за резултатите и на-
предъка в постигането на количестве-
но определените целеви стойности.

А.2 Управляващ орган (УО)

Управляващият орган отговаря за упра-
влението на оперативната програма в 
съответствие с принципа на доброто 
финансово управление като:

• подпомага работата на мониторин-
говия комитет;

• съставя и след одобрение от мо-
ниторинговия комитет изпраща 
до Комисията годишни доклади и 
окончателен доклад за изпълне-
нието на Програмата;

• създава компютризирана инфор-
мационна  система за записване 
и съхраняване на данни за мони-
торинг и управление и гарантира 
нейното функциониране; 

• извършва подбора на операциите 
като изготвя подходящи критерии 
за подбор, гарантиращи постига-
нето на целите на програмата и 
резултатите, заложени в нея; 

A.	 	 Органи	за	управление	на	програмите	 
финансирани	от	ЕСИФ
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• гарантира, че избраната операция 
попада в обхвата на ЕСИФ;

• гарантира доброто финансово 
управление на операциите като:

• проверява дали съфинансирани-
те продукти и услуги са доставе-
ни и дали разходите, декларира-
ни от бенефициентите, са били 
заплатени и дали съответстват 
на приложимото законодател-
ство, на оперативната програма 
и и на условията за подпомагане 
на операцията;

• гарантира, че бенефициентите, 
участващи в изпълнението на 
операциите, по които възстано-
вяването на сумите е въз основа 
на действително направените до-
пустими разходи, поддържат или 
отделна счетоводна система, или 
адекватен счетоводен кодекс за 
всички трансакции, отнасящи се 
до операцията;

• създава ефективни и пропорцио-
нални мерки за борба с измами-
те при отчитане на установените 
рискове;

• извършва административни про-
верки по отношение на всяко 
заявление за възстановяване, 
подадено от бенефициентите, 
както и проверки на операции на 
място;

• верифицира направените от бе-
нефициентите разходи. 

• осигурява популяризиране на 
оперативната програма чрез ин-

формиране на потенциалните бе-
нефициенти, професионалните 
организации, икономическите и 
социалните партньори, органи-
зациите, насърчаващи равенство 
между мъжете и жените, и съот-
ветните неправителствени орга-
низации, включително екологични 
организации, за възможностите, 
които предоставя програмата, и за 
правилата за получаване на дос-
тъп до финансиране от програма-
та.

А.3 Сертифициращ орган (СО)

Сертифициращият орган на дадена 
оперативна програма по-специално от-
говаря за:

• изготвянето и изпращането до Ко-
мисията на заявления за плащане 
и удостоверяването, че те са про-
дукт на надеждни счетоводни сис-
теми, основават се на проверими 
разходооправдателни документи и 
са били подложени на проверки от 
управляващия орган;

• удостоверяването на пълнотата, 
точността и достоверността на от-
четите, както и че разходите, впи-
сани в счетоводните отчети, са в 
съответствие с приложимото пра-
во и са били направени във връзка 
с операциите, избрани за финан-
сиране в съответствие с критери-
ите, приложими за оперативната 
програма, и са в съответствие с 
приложимото право;
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• поддържане на счетоводни запи-
си в компютризирана форма на 
декларираните пред Комисията 
разходи и съответното публично 
финансиране, заплатено на бе-
нефициентите.

А.4 Одитен орган (ОО)

Одитният орган осигурява извършва-
нето на одити на правилното функцио-
ниране на системите за управление и 
контрол на оперативната програма, 
както и на подходяща извадка от опе-
рации въз основа на декларираните 
разходи. Декларираните разходи се 
одитират въз основа на представител-
на извадка и по принцип въз основа на 
статистически извадкови методи.

А.5 Междинни звена (МЗ)

Държавата членка или управляващият 
орган може да повери управлението на 
част от оперативна програма на меж-
динно звено чрез споразумение в пис-
мена форма между междинното звено 
и държавата-членка или управляващия 
орган. Междинното звено предоставя 
гаранции за компетенциите си в съот-
ветната област, както и за своя капаци-
тет за административно и финансово 
управление. Междинно звено може да 
бъде всяка публична или частна орга-
низация, която действа на отговорност-
та на управляващ или сертифициращ 
орган или която изпълнява задълже-
ния от името на такъв орган спрямо из-
пълняващите операциите бенефициен-
ти. Най-често срещаният случай е МЗ 
да е публична институция, на която е 
поверено договарянето и/или  монито-
ринга, и/или проверките на място.
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През последните 20 години подходът 
LEADER за водено от общностите мест-
но развитие (ВОМР) (CLLD), финансира-
но от структурните фондове и фондо-
вете за развитие на селските райони, 
помогна участниците от селските ра-
йони да преценят дългосрочния потен-
циал на своя местен район и се доказа 
като ефективен и ефикасен инструмент 
за изпълнение на политиките за разви-
тие. Европейската комисия насърчава 
този метод на изпълнение и чрез други 
инициативи на Общността, като напри-
мер URBAN и EQUAL. Подходът LEADER, 
който от ЕС от 1991 г. получава непре-
късната подкрепа, се превърна във 
важен елемент от политиката на раз-
витие на селските райони и е широко 
приет в цяла Европа. От 2007 г. мест-
ното развитие се използва и в рамките 
на Европейския фонд за рибарство за 
оказване на подкрепа за устойчивото 
развитие на рибарските общности.

През програмния период 2014-2014 г. 
Регламентът за общоприложимите раз-
поредби регламентира ВОМР въвежда 
подхода LEADER по отношение  на че-
тири от ЕСИФ – Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския со-
циален фонд, Европейския земеделски 
фонд за развитие на селските райони, 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство като по този начин разширя-
ва неговото приложение. 

ВОМР е специален инструмент, който 
може да се използва на подрегионално 
равнище и допълва другите форми на 
подпомагане на развитието на местно 
равнище. ВОМР може да мобилизира 

Б.	Водено	от	общностите	местно	развитие

и ангажира местните общности и ор-
ганизации и да осигури техния принос 
за постигане на целите на стратегията 
„Европа 2020“ за интелигентен, устой-
чив и приобщаващ растеж, като насър-
чи териториалното сближаване и спо-
собства за постигането на конкретни 
цели на политиката.

FARNET е общност на хора, които 
осъществяват водено от общностите 
местно развитие (CLLD) в рамките на 
Европейския фонд за морско дело и ри-
барство (ЕФМДР). В тази мрежа се обе-
диняват местни инициативни рибарски 
групи, управляващи органи, граждани 
и специалисти от целия ЕС.

Финансирането на воденото от общно-
стите местно развитие е делегирано 
на местни партньорства с участието 
на частния сектор, местните органи и 
организации на гражданското обще-
ство. Известни като местни инициатив-
ни рибарски групи, тези партньорства 
финансират местни проекти в рамките 
на стратегия, разработена в отговор 
на конкретни нужди и възможности по 
места.

Продължавайки прилагането на под-
хода на база региони, започнат по ли-
ния Европейския фонд за рибарство 
(ЕФР), воденото от общностите местно 
развитие създава нови възможности 
за местните общности да се справят 
с разнообразните предизвикателства, 
пред които са изправени крайбрежните 
и рибарските райони в ЕС. Въз основа 
на повече от 10 000 проекта, подкре-
пени в периода 2007 — 2014 г., местни-
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те общности вече ще имат възможност 
да съчетават средствата за водено от 
общностите местно развитие по линия 
на ЕФМДР с финансиране от други ев-
ропейски структурни и инвестиционни 
фондове: Европейския социален фонд 
(ЕСФ), Европейския фонд за регионал-
но развитие (ЕФРР) и Европейския зе-
меделски фонд за развитие на селски-
те райони (ЕЗФРСР).

Звеното за подкрепа на FARNET е съз-
дадено от Европейската комисия, за 
да подпомага воденото от общностите 
местно развитие по линия на ЕФМДР. 
Като работи в тясно сътрудничество 
с ГД „Морско дело и рибарство“ (DG 

MARE), администрациите на страните 
членки, националните мрежи на ри-
барските райони, местните инициатив-
ни рибарски групи и други участници в 
осъществяването на водено от общно-
стите местно развитие, звеното за под-
крепа на FARNET се стреми да изгради 
„учебна мрежа“, свързваща нараства-
щите знания и опит в областта на воде-
ното от общностите местно развитие от 
рибарски райони в цяла Европа.
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3.  ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО  
И РИБАРСТВО

Европейския фонд за морско дело и 
рибарство (ЕФМДР) е приемник на Ев-
ропейския фонд за рибарство и е един 
от 5-те ЕСИФ. Европейският фонд за 
морско дело и рибарство се опитва да 
помогне на лицата, работещи в секто-
рите за рибарство и аквакултури, и на 
населението на крайбрежните области, 
за да им позволи да се адаптират към 
новата реформирана обща политика 
на Европейския съюз в областта на 
рибарството (ОПОР).Обхватът на ЕФМ-
ДР включва подпомагане на общата 
политика в областта на рибарството 
в опазването на морските биологични 
ресурси, за управлението на риболов-
ните дейности и флотите, експлоати-
ращи тези ресурси, за сладководните 
биологични ресурси и аквакултури, 
както и за преработването и предлага-
нето на пазара на продукти от риболов 
и аквакултури, когато тези дейности се 
извършват на територията на държави-
те членки или от риболовни кораби на 
Съюза, или от граждани на държавите 
членки.

С фонда се:

• помага на рибарите при прехода 
към устойчиво рибарство,

• подкрепят крайбрежните общ-
ности при диверсифицирането на 
тяхната икономика,

• финансират проекти, чрез които 
се създават нови работни места и 
се подобрява качеството на живот 
по европейското крайбрежие,

• улеснява достъпът до финансира-
не.

Бюджетът на ЕС, разпределен за ЕФМ-
ДР е в размер 6,4 милиарда евро. От 
тях за споделено управление с държа-
вите членки са отделни 5 749 331 600 
евро. Общият бюджет на  програмите, 
финансирани от ЕФМДР и национално-
то финансиране от държавите членки 
е 8,6 милиарда евро за период от 7 го-
дини.

Фигура 1: Разпределение средствата ЕФМДР 
за управление от ЕК и държавите членки
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Фигура 2: Разпределение на ЕФМДР по направления

В съответствие с общата политики на Съюза в областта на рибарството и неговата 
Интегрирана морска политика, политиката за опазване на околната среда и като се 
спазва принципа на концентрация на ресурсите във важните за Съюза и държавите 
членки цели, средствата от фонда се разпределят в няколко главни направления, 
както е показано на фигурата по-долу:
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ЕФМДР финансира проекти в държавите членки като допълва националното фи-
нансиране на инициативи в споменатите направления. Средствата за всяка дър-
жава членка се определят въз основа на общоприложими правила, свързани със 
състоянието и мащаба на сектора  на рибарството и икономиката.

Таблица 1: Разпределение на средствата по държави-членки в милиони евро

държава млн. евро

BE 42

BG 88

CZ 31

DK 208

DE 220

EE 101

IE 148

EL 389

ES 1162

FR 588

HR 253

IT 537

CY 40

държава млн. евро

LV 140

LT 63

HU 39

MT 23

NL 102

AT 7

PL 531

PT 392

RO 168

SI 25

SK 16

FI 74

SE 120

UK 243
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А.			 Цели	и	Приоритети	на	ЕФМДР

Цели

С бюджет в размер на 6,5 млрд. евро 
за периода 2014—2020 г. ЕФМДР има за 
цел да:

• възстанови рибните запаси, да на-
мали въздействието на риболова 
върху морската среда и постепен-
но да елиминира хвърлянето в мо-
рето на нежелан улов (изхвърля-
не) — практика за връщане на риба 
в морето, мъртва или жива, тъй 
като е твърде дребна, тъй като ри-
барят няма квота за улов или пора-
ди определени правила за състава 
на улова;

• подпомогне дребния местен рибо-
лов и младите рибари;

• помогне на общностите да дивер-
сифицират своята местна иконо-
мика;

• финансира проекти, които ще съз-
дадат работни места и ще повишат 
качеството на живот по европей-
ското крайбрежие;

• подпомогне европейските аква-
култури (развъждане на риба и 
ракообразни животни);

• финансира повишаването на науч-
ните познания за морската среда 
и събирането на свързани данни, 
за да могат взетите решения да се 
основават на надеждна информа-
ция;

• подпомогне програмите за кон-
трол на рибарството;

• подпомогне иновативните инвес-
тиции в риболовни плавателни 
съдове, например за подобряване 
на селективността на риболовни-
те такъми (т.е. да се гарантира, че 
такъми, които са предназначени 
и улавят риба според размера и 
вида, позволяват на другите риби 
да не бъдат улавяни или да бъдат 
освобождавани невредими);

• подпомага (при определени усло-
вия) инвестиции в оборудване или 
на борда, предназначени за нама-
ляване на емисиите на замърсите-
ли или парникови газове;

• подобрява предлагането на паза-
ра и преработването в рибарския 
сектор и в сектора за аквакултури;

• подпомага интегрираната морска 
политика на ЕС чрез улесняване 
на координацията през граница и 
между секторите (например в об-
ласти като морско пространствено 
планиране, интегрирано морско 
наблюдение и повишаване на по-
знанията относно състоянието на 
морската среда).

Стремежът към постигане на тези цели 
не трябва да води до увеличаване на 
риболовния капацитет.



18

Приоритети на ЕФМДР

ЕФМДР допринася за изпълнението на 
стратегията „Европа 2020“, както и за 
изпълнението на ОПОР. Фондът цели 
осъществяването на следните прио-
ритети на Съюза  (ПС1) за устойчивото 
развитие на рибарството и аквакулту-
рите и свързаните с тях дейности:

ПС1: Насърчаване на устойчиво в еко-
логично отношение, иновативно, кон-
курентоспособно и основано на зна-
ния рибарство, характеризиращо се с 
ефективно използване на ресурсите, 
чрез стремеж към постигане на след-
ните специфични цели:

• намаляване на въздействието на 
рибарството върху морската сре-
да, включително избягване и на-
маляване, доколкото е възможно, 
на нежелания улов;

• опазване и възстановяване на 
водното биологично разнообразие 
и на водните екосистеми;

• осигуряване на равновесие между 
риболовния капацитет и налични-
те възможности за риболов;

• подобряване на конкурентоспо-
собността и жизнеспособността 
на предприятията в сектора на ри-
барството, включително на дреб-
номащабния крайбрежен флот, и 
подобряване на безопасността и 
условията на труд;

• предоставяне на подпомагане на 
засилването на технологичното 
развитие и иновациите, включи-
телно увеличаване на енергийната 
ефективност, и на трансфера на 
знания;

• развиване на професионалното 
обучение, новите професионални 
умения и ученето през целия жи-
вот.

ПС2: Насърчаване на устойчиви в еко-
логично отношение, иновативни, кон-
курентоспособни и основани на зна-
ния аквакултури, характеризиращи се 
с ефективно използване на ресурсите, 
чрез стремеж към постигане на след-
ните специфични цели:

• предоставяне на подпомагане за 
засилването на технологичното 
развитие, иновациите и трансфе-
ра на знания;

• подобряване на конкурентоспо-
собността и жизнеспособността на 
предприятията в сектора на аква-
културите, включително подобря-
ване на безопасността и условията 
на труд, по-специално на МСП;

• опазване и възстановяване на 
водното биологично разнообразие 
и подобряване на екосистемите, 
свързани с аквакултури, и насър-
чаване на аквакултури с ефектив-
но използване на ресурсите;

• насърчаване на аквакултури, оси-
гуряващи високо равнище на опаз-
ване на околната среда, и на здра-
вето на животните и хуманното 
отношение към тях, както и на об-
щественото здраве и безопасност;

• развиване на професионалното 
обучение, новите професионални 
умения и ученето през целия жи-
вот.
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ПС3: Насърчаване на изпълнението на 
ОПОР чрез стремеж към постигане на 
следните специфични цели:

• подобряване и предоставяне на 
научни знания, както и подобрява-
не на събирането и управлението 
на данни;

• предоставяне на подпомагане за 
мониторинга, контрола и изпъл-
нението чрез повишаване на ин-
ституционалния капацитет и на 
ефективността на публичната ад-
министрация, без да се увеличава 
административната тежест.

ПС4: Повишаване на заетостта и тери-
ториалното сближаване чрез стремеж 
към постигане на следната специфич-
на цел: 

• насърчаване на икономическия 
растеж, социалното приобщава-
не, създаването на работни места 
и предоставяне на подпомагане 
за пригодността за заетост и тру-
довата мобилност в общностите в 

крайбрежните региони и региони-
те на вътрешните водоеми, които 
зависят от риболов и аквакултури, 
включително диверсификация на 
дейностите в рамките на сектора 
на рибарството, както и в други 
сектори на морската икономика.

ПС5: Насърчаване на предлагането на 
пазара и преработването чрез стремеж 
към постигане на следните специфич-
ни цели:

• подобряване на пазарната органи-
зация за продуктите от риболов и 
аквакултури;

• насърчаване на инвестициите в 
секторите на преработването и 
предлагането на пазара.

ПС6: Насърчаване на изпълнението на 
ИМП

Държавите членки избират най-подхо-
дящите за тях инвестиционни приори-
тети и съобразяват с тях възможността 
за подкрепа с оглед спазване правила-
та на държавната помощ в Съюза.
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4.  ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Европейските структурни и инвести-
ционни фондове се изпълняват чрез 
програми в съответствие със споразу-
мението за партньорство. Всяка про-
грама обхваща периода от 1 януари 
2014 г. до 31 декември 2020 г.  Програ-
мите се изготвят от държавите-член-
ки в сътрудничество с партньорите 
– неправителствени организации, со-
циални партньори органи на местната 
власт и други органи на властта, по 
прозрачен за обществеността в начин. 
Програмите се одобряват о Европей-
ската комисия  съвместно или след 
одобряването на Споразумението за 
партньорство. Програмата  се изграж-
да по приоритети. За всеки приоритет 
се определят показатели и съответни 
цели, изразени количествено или ка-
чествено, в съответствие с правилата 
за отделните фондове, с цел оценява-
не на напредъка на програмата към 
постигане на целите като основа за мо-
ниторинг, оценка и преглед на изпъл-
нението. Държавите-членки изготвят 
програмата в съответствие с правилата 
за отделните фондове.

Изискване на ЕС е всяка програма да 
съдържа стратегия за приноса й към 
Европа 2020, както и уредба, с която 
се гарантира ефективно, ефикасно и 
координирано изпълнение на евро-
пейските структурни и инвестиционни 
фондове, и действия за намаляване на 
административната тежест за бенефи-
циентите. Отделните фондове опреде-
лят и допълнителни  изисквания към 
съдържанието на оперативните про-
грами. 

Националните власти определят  в съ-
ответствие с приложимите регламенти 
правилата за допустимост на бенефи-
циентите и операциите (дейностите) за 
финансиране. 

Европейската комисия състави и пре-
достави на държавите членки единен 
модел за всички оперативни програми 
за периода 2014 2020 г., независимо от 
фонда или фондовете, по които се фи-
нансират отделните програми програ-
мата.
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А.			 Оперативни	програми,	финансирани	 
от	ЕФМДР

В допълнение на общите разпоредби 
за ЕСИФ Регламент № 508/2014 опреде-
ля и специфични разпоредби по отно-
шение на спецификата на ЕФМДР, из-
между които:

• анализ на положението от гледна 
точка на силните и слабите стра-
ни, предизвикателствата и запла-
хите (SWOT) в географския регион, 
обхванат от програмата. Анали-
зът се структурира е съобразен с 
многогодишния национален стра-
тегически план за аквакултури, 
напредъка към постигането на до-
бро състояние на околната среда 
От гледна точка на приоритетите 
на Съюза се оценяват конкрет-
ните потребности по отношение 
на работни места, околна среда, 
смекчаване и приспособяване към 
изменението на климата, както и 
насърчаване на иновациите, с цел 
да се установят най-целесъобраз-
ните ответни мерки на равнището 
на всеки от приоритетите;

• описание на рамката на изпълне-
нието и списък с избраните мер-
ки, подредени по приоритети на 
Съюза;

• списък на критериите, приложени 
при подбора на районите за ри-
барство и аквакултури.

Специфичните разпоредби на ЕФМДР 
се отразяват в националните разпоред-
би и по отношение на допустимостта 
както на бенефициентите, така и на 
операциите. Недопустими за получава-
не на помощ от ЕФМДР са оператори, 
които:

• са извършили незаконен, неде-
клариран и нерегулиран риболов 
(ННН) и/или

• търговска дейност, свързана с 
ННН, и/или

• фалшифициране на документи, 
изисквани от регламентите на ЕС, 
свързани с рибарството, или из-
ползването на фалшиви,  или не-
валидни такива документи;

• са участвали в дейността, упра-
влението или собствеността на 
риболовни кораби, включени в 
списъка на Съюза на корабите, 
извършващи ННН риболов или на 
кораби, плаващи под знамето на 
държави, определени като несъ-
трудничещи трети държави  от ЕС;

• други тежки нарушения на законо-
дателството в областта на ОПОР.

Националните власти доразвиват про-
цедурите за прилагане на правилата, 
залегнали в регламентите и определят 
документите, с които се доказва от-
съствието на основание за недопуска-
не до безвъзмездна помощ. 
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Осен недопустими бенефициенти, Ре-
гламентът за ЕФМДР определя и недо-
пустимите за финансиране от Фонда 
операции, а именно:

• операции, които водят до увели-
чаване на риболовния капацитет 
на кораб, или оборудване, което 
повишава способността му да на-
мира риба;

• строителство на нови риболовни 
кораби или внос на риболовни ко-
раби; 

• временно или окончателно преус-
тановяване на риболовни дейнос-
ти, освен в случаите, определени 
в Регламента и съответната Опе-
ративна програма; 

• проучвателен риболов; 

• прехвърляне на собствеността 
върху предприятие; 

• пряко зарибяване, освен когато 
такова е изрично предвидено като 
мярка за опазване в правен акт на 
Съюза или в случай на експери-
ментално зарибяване.

Всяка държава членка урежда съгласно 
своето законодателство процедурите и 
разпределя отговорностите за спазва-
не на разпоредбите на регламенти.

А.1 Оперативна програма за рибарство 
и морско дело 2014-2020 г. - Румъния 

Оперативна програма: ЕФРМД за Румъ-
ния 2014-2020 г. е наследник на Опера-
тивната програма  за рибарство 2007-
2013 г. и в голяма степен доразвива 
постигнатото в предходния програмен 
период. Оперативната програма (ОП) 
има национално покритие и нейните 
операции са допустими на цялата те-
ритория на Румъния. 

Цели на програмата

Оперативна програма: ЕФМДР за Ру-
мъния 2014-2020 г. цели постигането 
на националните приоритети в рамки-
те на „Европа 2020“. ОП адресира ре-
формата на общата политика в облас-
тта на рибарството (ОПОР) и напълно 
подкрепя нейните приоритетите, опре-
делени в регламента за ЕФМДР. Основ-
ните цели на ОП целят повишаване на 
конкурентоспособността на сектора на 
аквакултурите и сектор за преработка-
та на риба, жизнеспособността на мор-
ския риболов и устойчиво развитие на 
традиционно зависимите от риболова 
области. Програмата също така раз-
глежда необходимостта от опазване и 
възстановяване на морската среда и 
нейните жизнени ресурси, контрола на 
риболовните дейности, събирането на 
данни за риболовните райони и подо-
бряване на познанията за състоянието 
на морската среда.

Приоритети на ОП ЕФР 2014-2020

Румъния получава от средствата на 
ЕФМДР, предназначени за държавите 
членки 168 421 371 евро или 2, 93% от 
средствата на Фонда, предназначени за 
споделено управление. Общо с нацио-
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налното финансиране ОП е 223 709 082 
евро. Румъния е избрала  следните 
приоритети за Оперативната програма 
и е разпределила финансирането по 
следния начин:

1. За жизнеспособен и устойчиво 
развитие на сектора рибарство в 
Румъния и за защита на неговите 
риболовни (морски) ресурси  са от-
делени 17 871 600 EUR или  7,98 % 
от общата подкрепа.  Инвестицион-
ните приоритети са в модернизира-
не на риболовните инфраструктура; 
добавяне на стойност към нежела-
ния (изхвърления) улов;  консул-
тантски услуги, иновации, събиране 
на отпадъци в морето, развитието 
на допълнителни дейности (ди-
версификация дохода за рибарите) 
са планирани в рамките на Съюза 
приоритет 1 Подмяна на машини и 
инвестиции за повишаване на се-
лективността на риболовните съо-
ръжения по отношение на размера 
и вида на улова също са включени 
в ПС1,  при условие, че нужда от 
такива инвестиции е идентифици-
рана от заключенията на Годишния 
доклад въз основа на научно обос-
новани рибарски и икономически 
данни. Приоритетната ос адресира 
специфични нужди за работни мес-
та, изисквания на околната среда, 
намаляване и адаптирането към 
изменението на климата и насър-
чаването на иновациите Основни-
ят очакван резултат е  екологично, 
социално и икономически устойчив 
рибарски сектор. 

2. За насърчаване на екологично 
устойчиви, ресурсно ефективни, 
новаторски, конкурентни, основани 
на знанието аквакултури (ПС2) са 
предназначени 112 343 927  евро или 
50,21 % от общата подкрепа, пред-
видена в ОП.  По тази приоритетна 
ос ЕФМДР ще подкрепи продуктив-
ни инвестиции в аквакултура, както 
и инвестиции, целящи повишаване 
на конкурентоспособността и жиз-
неспособността на сектора на аква-
културите. В ОП ЕФМДР, подчертава, 
че в момента има 518 аквакултурни 
ферми в Румъния, 114, от които са 
били финансирани от ЕФР, създава-
не на допълнителен производствен 
капацитет на 17 855 тона годишно1. 

3. За прилагане на Общата полити-
ка за рибарство (ПС3) са насочени  
16 426 182 евро или 7,34 % от об-
щата подкрепа в ОП, чрез осъщест-
вяване на дейности по събирането 
и управлението на данни, изисква-
ни в рамките на ОПР, както за при-
лагането на контрола и  инспекци-
ите съгласно изискванията на ОПР 
на ЕС. Бенефициент по тази опера-
тивна ос е Агенцията по рибарство 
и аквакултури на Румъния, която е 
отговорна за тези дейности. 

4.  44 912 371 евро или 20,07 % от 
общите ресурси в ОП са разпреде-
лени за насърчаване и поддържане 
на икономическата и социалната 
устойчивост на секторите рибарство 
и аквакултури в Румъния; създава-
нето на работни места и диверси-

1: https://ec.europa.eu/fisheries/sites/
fisheries/files/docs/body/op-romania-fact-
sheet_en.pdf
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фикация в крайбрежните региони и 
регионите на вътрешните водоеми, 
които зависят от риболов и аквакул-
тури, включително диверсификация 
на дейностите в рамките на сектора 
на рибарството, както и в други сек-
тори на морската икономика. Прио-
ритетната ос е основана на прила-
гането на Стратегии за воденото от 
общностите местно развитие. През 
програмния период 2007 – 2013 г. 
(първи програмен период като член 
на ЕС), Румъния с финансовата под-
крепа на Европейския фонд за ри-
барство (ЕФР) насърчи създаване-
то на 14 Рибарски местни групи за 
действие (РМГД), чрез подход отдо-
лу нагоре,  но само 12 от тях започ-
наха своята дейност. Повечето от 
тях са около и вътрешните водоеми 
и крайбрежните райони на Румъния. 
Въпреки късния старт на дейността 
по стратегиите за местно развитие 
в минали програмен период, през 
2015 г. изпълнението на местните се 
подобри значително, както създаде 
обещаващи предпоставки за  подо-
брение и активизиране през  новия 
програмен период. В Румъния Во-
деното от общностите местно раз-
витие (ВОМР) подкрепя и по-широ-
ката стратегия за териториално на 
делтата на река Дунав. Интегрира-
ните териториални инвестиции по 
Дунава са един от инструментите на 
програмите, финансирани от ЕСИФ 
за периода 2014-2020 г., прилагани 
в зона, състояща се от 38 местни 
самоуправляващи се единици в би-
осферния резерват по делтата на 
река Дунав., окръг Тулча и на север 
от окръг Констанца. 

5. 15 399 124 евро или 6.88 % от ресур-
са на ОП ще бъдат изразходвани за 
мерките, насочени към насърчава-
не на търговията и преработка (ПС 
5). Секторът използва около 12% 
местна суровина. Данните на ЕК 
показват, че през 2013 г. в Румъния 
има 11 преработващи риба едини-
ци, повечето, от които са микро и 
малки с до 10 и малко повече работ-
ника. Техният брой е намалял с е в 
сравнение с 2012 г. както намалява 
и оборотът им от основната дейност 
от преработка на риба. Целта на 
операциите в тази приоритетна ос е 
да се подобрят процесите, техноло-
гиите, управлението и маркетинга 
за рибните и аквакултурни проду-
кти. 

6. 3 333 334 евро или 1,49 % от общия 
ресурс ОП ще бъдат изразходвани 
за мерките по интегрираната мор-
ска политика (ПС 6), целящи подо-
бряване на познанията за морската 
среда и развитието на Обща сре-
да за споделяне на информация 
(the Common Information Sharing 
Environment (CISE). 

7. 13.422.544 EUR или 5,99 % от ресур-
сите на ОП се разпределят за тех-
ническа помощ (таванът, определен 
от Регламента е 6%). Тези сред-
ства подпомагат осигуряването на  
ефективното управление и контрол 
на Програмата,  включително под-
крепа на мерки за публичност и ин-
формация, както и оценки. С тях се 
гарантира ефективното, ефикасно 
и законосъобразно управление на 
средствата на европейския данъко-
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платец, разпространение на инфор-
мация за какво се  разходват тези 
средства и какви са постигнатите 
резултати.

Разпределението на общия публичен 
ресурс по приоритетите на Съюза, като 
са дефинирани  в Регламента за ЕФМ-
ДР са показани на фигурата по-долу:

Фигура 3: Разпределение на публичния ресурс по приоритетите на Съюза:
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Фигура 4: Разпределението на публичния ресурс между средства от ЕФМДР и национален бюджет

Таблица  2: Броя на избраните за финансиране проекти по приоритетни оси  
(приоритети на Съюза), съгласно информацията, предоставена  от УО на Румънската програма 
към март 2017

ПО Общ публичен 
ресурс (евро)

Принос 
на ЕФМДР 

(евро)

Принос 
от нац, 
бюджет 
(евро)

Избрани 
проекти

Общо допус-
тими разхо-
ди на избра-
ните проекти 

(евро)

Общ публи-
чен ресурс 
за избрани-
те проекти 

(евро)

Про-
цент от 
общия 
ресурс

ПС1 17871600 13203700 4667900 0 0,00 0,00 0%
ПС2 112063927 84257945 27805982 25 18600439,69 16982702,49 15,15%
ПС5 16426182 12942786 3483396 0 0,00 0,00 0%
ПС4 44912371 33684278 11228093 44 7832965,75 7832965,75 17,44%
ПС5 15399124 11765754 3633370 2 2112724,33 1056362,16 6,86%
ПС6 3333334 2500000 833334 0,00 0,00 0,00%
ТП 13422544 10066908 3355636 10 155401,02 155401,02 1,16%
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Органи по управление

Управляващ орган на програма е Дирекция в Министерството на земедели-
ето и развитието на селските райони. Страницата на управляващия орган  е   
http://www.ampeste.ro
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Б.			 Програма	за	морско	дело	и	рибарство	 
2014-2020,	България	

Б.1 Цели

Оперативна програма: ЕФМДР за Бъл-
гария 2014-2020 г. цели постигането на 
националните приоритети в рамките 
на Стратегията на ЕС:“Европа 2020“. ОП 
адресира реформата на общата поли-
тика в областта на рибарството(ОПОР) 
и напълно подкрепя  нейните приори-
тетите, определени в регламента за 
ЕФМДР. Основните цели на ОП са по-
вишаване на конкурентоспособността 
на сектора на аквакултурите и сектора 
за преработката на риба, жизнеспособ-
ността на морския риболов и устойчи-
во развитие на традиционно зависими-
те от риболова области. Програмата 
също така разглежда необходимостта 
от опазване и възстановяване на мор-
ската среда и нейните жизнени ресур-
си, контрола на риболовните дейности, 
събирането на данни за риболовните 
райони и подобряване на познанията 
за състоянието на морската среда.

Б.2 Приоритети

1. 25 514 500 евро, т.е. 22.47% от об-
щия бюджет на ОП, са насочени 
към осигуряване на жизнеспособ-
ността и устойчивото развитие на 
сектора рибарство в България, 
както и за защитата на нейните риб-
ни/морски ресурси. Това включва 
инвестиции в модернизацията на 
риболовната инфраструктура, опаз-
ване и възстановяване на морското 
биологично разнообразие, насър-
чаване на иновациите, събиране на 
отпадъците в морските води, разра-
ботване на допълнителни дейнос-
ти/нови форми на доход за рибари. 
България  възнамерява  да  продъл-
жи  да  преструктурира риболов-
ните си флотове чрез окончателно 
преустановяване, изпълнявайки на-
сърчителните стъпки, предприети 
съгласно ЕФР. България също цели 
с подкрепата на ЕФМДР да подобри 
качеството, контрола и проследи-
мостта  на разтоварените продукти 
чрез допълнително подобряване 
на пристанищната инфраструкту-
ра. Освен това, България се стреми 
към инвестиции за подобряване на  
селективността на риболовните съ-
оръжения, както и за осигуряване 
на баланс между риболовния капа-
цитет и възможностите за риболов

2. 36 215 000 евро или 31.89% от об-
щия бюджет на ОП са насочени към 
насърчаване на екологично устой-
чиви, ресурсноефективни, нова-
торски, конкурентни, основани на 

Общ финансов ресурс на ПМДР 
за 2014–2020 г. – 113 543 227 евро 
(222 071 249,70 лв.);

Европейски фонд за морско дело 
и рибарство – 88 066 622 евро (172 
243 341,3 лв.);

Национално съфинансиране – 25 
476 605 евро (49 827 908,36 лв.).
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знанието аквакултури. В рамките 
на тази приоритетна ос, ЕФМДР ще 
подкрепя инвестиции в аквакул-
тури, както и инвестиции, целящи 
повишаване на конкурентоспособ-
ността и жизнеспособността на 
сектора на аквакултурите. Финан-
сирането от ЕФМДР ще помогне за 
разнообразяването на производ-
ството аквакултури, за да отговори 
на търсенето на пазара. Също така 
е предвидена  подкрепа за аквакул-
турите с цел предоставяне на еко-
логични услуги.

3. 12 414 578 евро или 10,93% от об-
щия размер на средствата по ОП, се 
отпускат за насърчаване на изпъл-
нението на ОПОР чрез събиране и 
управление на данни, подпомагане 
на мониторинга, контрол и ред за 
събиране на данни, както и прила-
гане на контрол от страна на Съюза.

4. 17 858 824 евро или 15,72% от об-
щия размер на средствата по ОП, 
са разпределени за насърчаване и 
поддържане на икономическата и 
социалната устойчивост на сектори-
те рибарство и аквакултури в Бъл-
гария, създаването на работни мес-
та и диверсификация в и/или извън 
сектора рибарство и аквакултури, 
както и осигуряване на устойчива 
експлоатация свързани продукти, 
чрез изпълнение на цялостни стра-
тегии за местно развитие. Оказване 
на помощ на риболовните  райони и 
общности, които зависят от рибар-
ството, за да диверсифицират свои-

те икономики и да добавят стойност 
към  риболовните си дейности.Бъл-
гария възнамерява освен това да 
увеличи броя на МИРГ на 8.

5. 3 333 333 евро, като по този начин 
2.93% от средствата по ОП, ще бъдат 
изразходвани за мерки по интегри-
рана морска политика на ЕС, насо-
чени към подобряване на знанията 
за морската околна среда и разви-
тието на част от Обща среда за об-
мен на информация (CISE). Интегри-
раното морско наблюдение има за 
цел да се предоставят на органите, 
които имат интерес в областта на 
морското наблюдение или работят 
в тази област, средства за обмен 
на информация и данни. Обменът 
на данни ще направи наблюдението 
по-евтино и по-ефективно. Финан-
сирането от ЕФМДР ще спомогне за 
насърчаване на развитието и при-
лагането на програмата от мерки 
съгласно Рамковата директива за 
морска стратегия (РДМС) (Директи-
ва 2008/56/ЕО) и ще допринесе за 
опазване на морската среда и пре-
дотвратяване на нейното влошава-
не.

6. 5 500 000 евро или 4.84% от сред-
ствата по ОП, са разпределени за 
техническа помощ, за да се гаран-
тира ефективното управление на 
средствата от ЕС, включително и 
подкрепа за мерки за информация 
и публичност, както и за оценки.
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Стремежът на Управляващия орган 
е административната тежест за бе-
нефициентите да бъде намалена чрез 
опростяване на процеса на кандидат-
стване и изпълнение на проекти, вклю-
чително чрез прилагане на подход за 

опростени разходи. Процедурите за 
отчитане на оперативните разходи на 
местните инициативни рибарски групи 
(МИРГ) също ще бъдат опростени.

фигура 5: Разпределение на средствата по приоритетни оси
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Б.3 Управляващи органи

Управляващ орган (УО): 

• Дирекция „Морско дело и рибарство”, Министерство на земеделието и хра-
ните

Междинно звено на УО: 

• Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 

• Държавен фонд „Земеделие“ - РА

Сертифициращ орган (СО) (ако е приложимо): 

• Звено „Сертификация на разходите по ОПРСР“ в Държавен Фонд „Земеделие“

Одитен орган: 

• Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към Минис-
терство на финансите

Национален кореспондент по DCF: 

• Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
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5.   ДОБРИ ПРАКТИКИ

Пушен морски дракон 
остров Лесьо, Дания 

Местен рибар от остров Лесьо из-
ползва оперативната програма, за да 
инвестира в разработването на нова 
гама продукти, базираща се на един 
недооценен вид — морския дракон. 
Като добавя стойност към този мес-
тен ресурс и създава „култов“ про-
дукт, той насърчава повече хора да 
открият както този вид риба, така и 
самия остров. 

Морският дракон е вид, който се сре-
ща в плитките води на Северно море 
и източната част на Атлантическия 
океан. Въпреки прекалено голямата 
популация и пригодността за консу-
мация от хора, този вид е известен 
повече с отровния шип на гръбната 
му перка, отколкото с вкусното си 
месо. Поради тази причина лошата му 
репутация отблъсква много любители 
на морска храна.

На остров Лесьо местният рибар Бент 
Руле решава да промени тази ситуа-
ция и с помощта на местната рибар-
ска група FLAG и  разработва нови 
продукти, като превръща тази риба в 
местен деликатес. Идеята е да съз-
даде нов начин за приготвянето й, да 
го популяризира и да осигури на кли-
ентите най-добрите условия за откри-
ване на продукта. Затова Бент измис-

ля начини за съхраняване на рибата 
в пресен или пушен вид на място и 
започва да я продава по атрактивен 
начин. 

Подпомагането по линия на Ос 4 му 
позволява да превърне съществуваща 
сграда в магазин за риба и рибен рес-
торант, както и да инвестира в про-
дажби и оборудване за приготвяне, 
опаковане и доставка. Всичко това му 
дава възможност да повиши популяр-
ността и привлекателността на тази 
недостатъчно използвана риба, която 
в момента е най-поръчваната риба в 
менюто на новооткрития рибен ресто-
рант.

Резултати: Пушеният морски дракон 
е нов продукт в гамата от местни де-
ликатеси, предлагани на жителите 
и посетителите на рибарското прис-
танище Остерби. Тъй като рибата се 
опушва в разположеното наблизо по-
мещение за опушване на риба, прите-
жавано от местен търговец на риба, 
цялата добавена стойност на проду-
кта остава в рамките на острова. Са-
мият ресторант се счита за изключи-
телно успешен: през втората година 
от неговото съществуване приходите 
му се удвояват в сравнение с тези от 
първата година, а през третата годи-
на се увеличават с още 20 %; клиенти-
те го възприемат добре и много от тях 
се връщат по няколко пъти всяко лято 

А.			 Разработване	на	нова	гама	продукти	и	
диверсификация	на	икономическата	дейност	 
в	рибарските	райони
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(броят на посетителите в ресторанта 
се удвоява след неговото откриване 
през 2009 г.); а сравнителен анализ на 
ястията, продавани дневно, показва, 
че морският дракон, от който се про-
дават 50 порции дневно, в момента 
е сред най-популярните ястия в рес-
торанта (заедно с рибните кюфтета, 
като изпреварва норвежкия омар, от 
който се продават 30 порции дневно).

Този тип проект може да се приложи 
в други рибарски райони, в които оп-
ределени видове остават непознати 
за обществеността, но все пак имат 
потенциала да се превърнат в ресур-
си, които са продуктивни от търгов-
ска гледна точка. 

Този проект илюстрира как малките 
предприятия могат да използват от 
европейските фондове, за да приспо-
собят своите предложения към мест-
ните ресурси. Това е пример на добре 
насочена инвестиция в производ-
ствения процес, който с относително 
ниска финансова подкрепа може да 
промени имиджа на продукта, за да 
се насърчи търсенето, което ще до-
веде до бърза възвръщаемост на ин-
вестициите.

Общ размер на разходите: 
145 526 евро, финансиране от 
ЕФР 18 150 евро; финансира-
не от местните/националните 
власти 18 150 евро; собствен 
принос  109 226 евро
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Б.			 Изграждане	на	ферма	за	подводно	
производство	на	култивирани	миди

Целта на проекта е да се изгради ферма 
за производство на култивирани чер-
номорски миди с обща площ от 2 080 
квадратни метра. Мидената ферма се 
намира в акваторията на Черно море, в 
„дълбокия“ район на Каварна. Дълбо-
ка ООД продължава разширяването на 
своето производство на черноморски 
миди във ферми, за да постигне пла-
нирания капацитет от 34 100 квадратни 
метра до 2017 г., с което се стреми да 
се превърне в основен производител 
на черноморски миди в България. 

Общо отпусната публична помощ: 
299 524,12 евро, включително фи-
нансиране от ЕФР в размер на 224 
643,09 евро.
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В.			 Реконструкция	и	модернизация	на	рибарско	
пристанище	Сарафово

Общо отпусната публична по-
мощ: 4 678 508,72 евро вклю-
чително финансиране от ЕФР 
в размер на 3 508 881,54 евро.

Основната цел на изграждането на мо-
дерно рибарско пристанище в общи-
на Бургас е да се увеличи значително 
контрола върху незаконните риболов-
ни дейности. Създаването на пазар за 
първа продажба на риба в пристанище 
Сарафово предоставя на рибарите въз-
можност да продават директно улова 
си. В същото време това служи като 
регулатор на продажбите на риба, тъй 
като крайният потребител е снабден с 
риба без участието на търговски посре-
дници. Община Бургас, в качеството си 
на пристанищен оператор, упражнява 
контрол върху пазара на риба, с оглед 
на прозрачност на продажбите и пости-
гане на баланс. 
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Д.			 Използване	на	технологиите	в	полза	 
на	рибарите

Pescadoartesanal.com

Добавяне на стойност по веригата на 
доставки на рибни продукти

„Pescado artesanal“ представлява он-
лайн платформа и комуникационна 
кампания, чиято цел е да увеличава 
консумацията на риба и морски дарове, 
уловени от рибари занаятчии. Обеди-
нявайки продуктите на четири борси, 
платформата прави местните морски 
храни по-достъпни за купувачите.

В района на местна инициативна рибар-
ска група (FLAG) „Риа де Понтеведра“ 
има четири борси за риба и морски да-
рове, които предлагат предимно улов 
от непромишлен риболов. Въпреки че 
всяка от тези малки борси е специа-
лизирана, за тях е трудно да устоят на 
жестоката конкуренция с по-голямата 
борса на пристанище Виго и да при-
вличат клиенти. Намаляващите про-
дажби заплашват жизнеспособността 
на тези пазари и водят до по-ниски 
цени на продукцията. Проектът имаше 
за цел да увеличи привлекателността 
на предлаганите местни морски храни 
и да свърже различните части от вери-
гата за създаване на стойност (рибари, 
борси, продавачи на риба, дистрибуто-
ри, ресторанти и консуматори).

Ключова дейност на проекта беше раз-
работването на платформа за онлайн 
продажби (pescadoartesanal.com), коя-
то виртуално обединява продуктите, 
предлагани от борсите, и така осигу-
рява по-голям избор на потенциални-
те клиенти. Посредством специален 
информационен център платформата 

незабавно уведомява купувачите какви 
продукти ще се продават на четирите 
борси.

Платформата е изградена от FLAG от 
името на Cofradias, но понастоящем 
обучени членове на тези сдружения я 
поддържат ежедневно. По мобилните 
си телефони рибарите изпращат ин-
формация за дневния си улов до плат-
формата, която я подава към борсата и 
купувачите в реално време. Купувачи-
те могат да правят поръчки по интер-
нет, които се обработват от съответна-
та борса: Испанското законодателство 
не допуска директна продажба, а из-
исква целия улов на испански плава-
телни съдове да бъде разпродаван на 
търг. Чрез платформата консуматорите 
могат да пускат също и поръчки, които 
ще бъдат изпълнени от регистрирани 
купувачи.

Същевременно създаването на колек-
тивна марка „Pescado Artesanal“ оси-
гурява съгласуваност при размяна на 
информация във връзка с предлагани-
те местни риби и морски дарове. Про-
давачите и ресторантите, купуващи от 
платформата, биват насърчавани да 
използват тази марка, за да наблегнат, 
че се снабдяват с местна продукция. 
Проведени са и други дейности по по-
пуляризиране, включително рекламна 
кампания, насочена към местните учи-
лища и консуматори, както и готварски 
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курсове за учащи и купувачи на морска 
храна. Освен това платформата пред-
лага информация за местния флот, 
методи на производство, линкове към 
националния морски парк, а също и 
информация къде може да бъде заку-
пена местна риба.

Резултати: 

От началото на проекта насам две от 
четирите борси отбелязаха повишение 
на техните средни годишни цени (за 
борса Bueu конкретно увеличението 
надхвърли 50 %). На другите две борси 
цените се стабилизираха. Платформа-
та за продажби онлайн привлече нови 
купувачи не само от страната, но и от 
чужбина. Това би могло да доведе до 
нова схема за дистрибуция на проду-
ктите на „Pescado Artesanal“.

Броят на продажбите, осъществени 
през платформата, остава скромен. 
Тя обаче се използва като източник на 
информация от около 50 продавачи на 
риба, привлича около 500 посещения 
на всеки две седмици и има над 1000 
последователи в социалните мрежи.

Проектът създаде нови връзки сред 
звената от веригата за морски храни 
(продавачи, рибари, ресторанти…) и 
обучи рибари как да използват новите 
технологии, необходими за платфор-
мата. Името на марката се използва от 
10 ресторанта и 20 купувачи на риба.

Приложимост на друго място: Различ-
ни аспекти от проекта (платформа за 
продажби и популяризиране, рекламна 
кампания) могат да бъдат използвани 
от всеки един район, който цели увели-
чаване на продажбите и консумацията 
чрез популяризиране на своите морски 
храни. Проектът може да представля-
ва особено добър пример за области, в 
които снабдяването на морски храни е 
непълно и разпокъсано.

Разработването на интегрирана плат-
форма, съобразена със спецификите 
на района и местните производители, 
допринесе за успеха на проекта. Из-
ползването на мобилни технологии и 
проведеното обучение по ИТ бяха от 
ключово значение за насърчаване на 
местните производители да усвоят ра-
ботата с платформата: те се научиха 
как да я използват и управляват по-
средством смартфоните си.

Общ размер на разходите по проекта: 
67 719,51 евро от тях от ЕФР 50 789, 
63 евро, другги публични източници: 
16 929,88 евро.
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Шлезвиг-Холщайн, Балтийско море, 
Германия

Този проект успешно обединява на-
растващото търсене на прясна и мест-
на риба и използването на евтини и 
широко разпространени ИТ техноло-
гии. Проектът разработва система за 
директни продажби на риба, улавяна 
в „AktivRegion Ostseeküste“ (Активен 
регион по крайбрежието на Балтийско 
море), при която се използва динами-
чен уеб сайт www.fischvomkutter.de.  
Докато са в морето, рибарите изпращат 
от мобилните си телефони до този уеб 
сайт SMS-и с информация за своя улов 
и планирания час на разтоварване. Там 
клиентите могат да видят къде, кога и 
каква риба ще се продава директно от 
лодката, която ще акостира в приста-
нището.

Рибарските райони Хайкендорф, Лабое, 
Щайн, Вендорф, Шонберг и Ховахт са 
разположени около Килския залив по 
крайбрежието на Балтийско море във 
федералната провинция Шлезвиг-Хол-
щайн. Тази рибарска група FLAG е под-
група на местната инициативна група 
LAG по инициативата „Лидер“ „Акти-
вен регион по крайбрежието на Бал-
тийско море“. Прилагането тази мярка 
за рибарите в тази германска провин-
ция се извършва в тясно сътрудничест-
во с подхода „Лидер“, финансиран в 
рамките на средствата за развитие на 
селските райони. 

Е.			 Риба	от	лодката

Цялото население в района възлиза на 
63 493 души. През последните годи-
ни числеността на населението леко 
се е увеличила поради близостта до 
столицата на провинцията град Кил. 
Туризмът играе важна роля за иконо-
мическото развитие на региона и, в 
частност, за развитието на крайбреж-
ните общности в района. Преди 100 
години в Килския залив е имало око-
ло 3000 рибари. Днес във въпросния 
регион по крайбрежието на Балтийско 
море са останали само четири рибар-
ски пристанища и 59 малки риболовни 
дружества. Освен това поради насто-
ящия екологичен и икономически кон-
текст бизнес перспективите на много 
от тези дружества са застрашени. В 
интегрираната стратегия за развитие 
на рибарската група FLAG недостатъч-
ното сътрудничество и изграждане на 
мрежи между рибарите и икономиче-
ски динамичния туристически и рес-
торантьорски сектор са определени 
като слаби страни, които се нуждаят 
от специално внимание. По-конкретно 
инициативите, свързани с директната 
продажба на прясна риба, са ограниче-
ни поради липсата на информация за 
доставките и недостатъчното оборуд-
ване за замразяване. 

Например на пазара уловената треска 
и камбала се продава обикновено на 
ниски (70 цента за килограм в някои 
случаи) и изключително променливи 
цени чрез търговци на едро, а алтерна-
тивните пазарни канали са ограничени.
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Въз основа на този анализ на ситуаци-
ята рибарската група си поставя след-
ните цели:

1. да подобри създаването на мрежи 
между рибари, специалисти в сфе-
рата на туризма и сектора на ресто-
рантьорството;

2. да обърне по-сериозно внимание на 
туризма в рибарския район;

3. да увеличи оборота и директните 
продажби на риба. Определени са 
следните цели за развитие:

• крайбрежните зони да се превър-
нат в по-привлекателно място за 
местното население и   туристите;

• да се акцентира върху историче-
ското и настоящото значение на 
риболовния отрасъл в региона;

• купуването на риба да се превър-
не в интересно преживяване чрез 
директните продажби от лодката 
и единното представяне и  марке-
тинг;

• да се насърчи сътрудничеството 
между специалистите в сферата 
на туризма, професионалните ри-
бари и рибните  ресторанти;

• да се подобри интеграцията меж-
ду пристанищата и туристическия 
сектор;

• да се подобрят директните про-
дажби, оборудването за замразя-
ване и веригата за  замразяване.

Реализиране на печалба: Основната 
цел на проекта „Риба от лодката“ е да 
даде икономически тласък на тради-
ционните риболовни предприятия в ре-
гиона, като увеличи възможностите за 
директни продажби; да превърне купу-
ването на риба в интересно преживя-
ване; и да предоставя информация за 
рибата и историята на риболова.

Скъсяване на разстоянието за по-ви-
соко качество и по-екологосъобразни 
практики: проектът също така трябва 
да допринесе за намаляването на еми-
сиите на CO2, тъй като рибата няма да 
се транспортира на дълго разстояние 
до рибния търг. Целевите групи на про-
екта включват туристи и посетители от 
столицата на провинцията, Кил, както 
и местното население, което може да 
се възползва от местната, здравослов-
на, полезна и вкусна храна.

Основният компонент на проекта е ди-
намичният уеб сайт www.fischvomkutter.
de. Той предоставя платформа за неза-
бавен и рентабилен обмен на инфор-
мация, за да се постигне съответствие 
между търсенето и предлагането от 
страна на клиенти и рибари.

Рибарите изпращат информация до уеб 
сайта чрез SMS-и, докато са в морето, 
включително информация за вида уло-
вена риба, както и за мястото и часа 
на разтоварване (с GPS данни на мес-
тата на разтоварване за навигационни-
те системи — тези данни могат да се 
изтеглят безплатно за всички стандарт-
ни навигационни системи на адрес: 
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www.poisbase.com). Клиентите също 
така могат да получат достъп до тази 
информационна услуга от смартфон, 
което им спестява време, ненужно пъ-
туване и им предлага пресни продукти 
на атрактивни цени.

Освен конкретната информация за 
рибните продукти уеб сайтът съдържа 
подробна информация за историята 
на риболовния отрасъл в региона, ри-
боловните методи, видовете уловена 
риба, участващите рибари и извърше-
ната работа за опазване на крайбреж-
ните зони. Тази допълнителна ин-
формация също така се публикува на 
информационните табла, разположени 
на местата за разтоварване, и в инфор-
мационната брошура.

Информационните табла са изработени 
от твърдо дърво и са поставени на вся-
ко от седемте места за разтоварване 
от Хайкендорф до Ховахт. Брошурата, 
която представя схемата за директ-
ни продажби, се разпространява чрез 
всички туристически информационни 
табла, риболовни дружества и други 
местни партньори.

Идеята и плановете за проекта бяха 
изложени през 2009 г. Проектът се ре-
ализира между пролетта на 2010 г. и 
пролетта на 2011 г. Уеб сайтът стартира 
официално онлайн през януари 2011 г., 
а проектът е представен на пресата и 
медиите през март 2011 г

Първоначалната идея за популяризира-
нето на директните продажби на риба 
в региона чрез предоставяне на инфор-
мация на информационни табла, в бро-
шури и в динамичния уеб сайт „Fisch 
vom Kutter“ е разработена от Уве Щурм 
в сътрудничество с работната група на 
рибарите  (местна работна група за 
рибари, съществуваща преди създа-

ването на рибарската група FLAG). Уве 
ръководи пристанището-музей Проб-
щай и е говорител на работната група 
на рибарите „Активен регион по край-
брежието на Балтийско море“, която в 
настоящия момент е интегрирана с ри-
барската група FLAG.

Уве успешно разработва мрежа от мо-
тивирани заинтересовани лица и орга-
низации и вдъхва ентусиазъм на проек-
та. В проекта участват рибари (като Ян 
и Ерик Майер, семейство Рьонау, Бьорн 
Фишер и Тило и Дирк Хоман); морски 
организации (като пристанището-музей 
Пробщай във Вендорф, станцията по 
морска биология в Лабое, морският ин-
формационен маршрут в Мьолтендорф 
и аквариума на института по морски 
науки „Лайбниц“) и местните власти 
(като община Вендорф). Чрез „Риба от 
лодката“ са постигнати по-високи цени 
(например 9 евро за килограм филе от 
треска) чрез директни продажби и са-
мостоятелен маркетинг в сравнение с 
търговията на едро. Освен това някои 
риболовни дружества започват да из-
вършват допълнителни дейности, като 
разширяват своята продуктова гама 
(например, опушват и приготвят част 
от уловената риба), и в момента кли-
ентите им са се увеличили с 30— 50 %.

От друга  страна, директните продаж-
би на прясно уловена риба не само 
създават нов канал за  продажби за 
местните рибари, а също така превръ-
щат купуването на риба в интересно 
преживяване и, следователно, помагат 
за създаването на директен контакт 
между клиенти и производители.

Същевременно създаването на мрежи 
между рибари, специалисти в сферата 
на туризма и сектора на ресторантьор-
ството се подобрява, а информацията 
за клиентите се увеличава, което по-
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мага за насърчаването на по-стабилна 
интеграция за риболовния отрасъл в 
региона.

Уеб сайтът се посещава от 21 000  по-
требители месечно. Средно около 700 
потребители всеки ден посещават над 
10 страници в уеб сайта. Над 2 500 по-
сетители дневно използват уеб сайта 
по време на специални прояви, напри-
мер след телевизионен репортаж. Ре-
портажи в местните  медии успешно 
привличат общественото мнение към 
местния риболовен отрасъл, възмож-
ността за директни продажби и уеб 
сайта (виж по-долу).

Основните бенефициенти на тези по-
ложителни резултати са участващите 
рибари, които получават приходи от 
директните продажби от лодката. Ос-
вен това, директните продажби носят 
полза за околната среда (като нама-
ляват емисиите на CO2) и за клиенти-
те (местното население, сектора на 
ресторантьорството, туристите), които 
чрез този метод за доставка могат да 
получат пресни, местни продукти на 
конкурентни цени.

От гледна точка на рибарите, изпълне-
нието на изискванията за финансиране 
отнема много дълго време, например 
одобрението на рибарската група FLAG 
и нейната стратегия за развитие. На 
второ място, не всички общини, участ-
ващи в проекта, се възприемат като 
част от рибарския район и, следова-
телно, като подходящи за финансира-
не. Тези проблеми са разрешени чрез 
гъвкав подход и ефективна подкрепа 
от администрацията. 

Освен това изпълнението на този про-
ект е координирано на доброволни на-
чала, което постоянно създава предиз-
викателства.

Следните фактори са преценени като 
основни за успешното изпълнение на 
проекта „Риба от лодката“:

• иновативна идея на проекта и тех-
ническо изпълнение чрез уеб сай-
та;

• ангажираност и убедителни спо-
собности на основните участници, 
както и сътрудничество и създава-
не на мрежи с другите участници;

• професионална ПР дейност и ко-
муникации в допълнение към ав-
тентичното представяне на риба-
рите

Проектът може да се приложи в други 
крайбрежни райони, които отговарят 
на изискванията за директни продаж-
би на рибни продукти. Това включва 
спазване на изискванията на местните 
разпоредби за директни продажби (съ-
ответствие с изискванията за безопас-
ност и контрол на храните), наличие 
на подходящи места за разтоварване и 
наличие на клиенти (туристи, закупчи-
ци). От друга страна, техническото из-
пълнение на проекта, свързано с уеб 
сайта и SMS системата, се счита за ясно 
и разбираемо.

Общ размер на разходите по проекта: 
20 000 евро (приблизително), публично 
финансиране: 8 484 евро 

Общините Ховахт, Шонберг, Вендорф, 
Щайн, Лабое и Хайкендорф правят про-
порционални вноски за съфинансира-
нето въз основа на местните разходи.

Изпълнението  на  проекта е координи-
рано, а материалите за информацион-
ните табла са изработени  доброволно 
от служителите, работещи в пристани-
щето-музей Пробщай.
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Аз съм рибар, занимаващ се с дребно-
мащабен риболов и се интересувам от 
следните въпроси: 

За какво мога да кандидатствам за 
финансиране?

Европейският фонд за морско дело и 
рибарство е единственият инструмент 
за финансиране на ЕС, който в рамките 
на ОП позволява финансирането на ин-
дивидуални рибари (еднолични търго-
вци). От друга страна много по-големи 
шансове за получаване на подкрепа от 
Оперативните програми има за малки 
и средни предприятия. 

Може да се получи подкрепа по при-
оритетите на Съюза, описани по-горе, 
отразени в оперативните програми. 
Подкрепа е налична за:

• Инвестиции за в преработването 
на продукти от риболов и аквакул-
тури;

• Продуктивни инвестиции в аква-
култури в това число, чрез: 

• модернизация на аквакултурните 
стопанства, включително подо-
бряването на условията на труд и 
безопасност за работещите;

• подобряването и модернизация-
та, свързани със здравето на 
животните, включително заку-
пуване на оборудване за пред-
пазване на стопанствата от диви 
хищници;

• инвестиции, намаляващи отри-
цателното въздействие или по-
вишаващи положителното въз-

6.   ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ПО ОТНОШЕНИЕ 
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ:

действие върху околната среда, 
както и подобряването на ефек-
тивното използване на ресурсите

• инвестиции в повишаване на ка-
чеството или добавената стой-
ност на продуктите от аквакул-
тури

• инвестиции, водещи до значител-
но намаляване на въздействието 
на предприятията за аквакултури 
върху потреблението и качество-
то на водата; 

• Диверсификация и нови форми на 
доход;

• Повишаване на  добавената стой-
ност или качеството на уловите от 
Черно море и река Дунав и използ-
ването на нежелания улов;

• Подобряване предлагането на па-
зара;

• Окончателно преустановяване на 
риболовна дейност. 

Колко голям е размерът на финанси-
рането? 

В зависимост от мярката, която се фи-
нансира, за всеки проект се определя 
максимална стойност на отпусканата 
безвъзмездна финансова помощ (БФП), 
а в по-голямата част от случаите и ми-
нимална такава. Тези размери са точ-
но определени в поканата за Покана за 
набиране на проекти по съответната 
програма и варират за максималната 
от 5 000 евро до 500 000 евро, което 
следва да се спазва стриктно. По опре-
делени мерки могат да не се изискват  
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минимални размери на помощта, но 
там където ги има, трябва да се внима-
ва стойността на проекта да е такава, 
че процентът на БФП да е равен или 
по-голям от минималният праг. Напри-
мер при набиране на малки проекти за 
аквакултури е обявена минимален раз-
мер на проекта 5000 евро и интензитет 
на помощта 50 % (равен на процентът 
от стойността на допустимите дейнос-
ти, които покрива БФП). В този случай 
не може да се кандидатства с проект 
за 9 000 евро, тъй като БФП ще е под 
минималната помощ. 

Колко процента от проекта трябва да 
финансирам сам?

В зависимост от мярката интензитета 
на помощта (процентът от стойността 
на допустимите дейности, покриван от 
БФП) варира от 25% до 100 %. Напри-
мер мерки, свързани с здраве и без-
опасни условия на труд, както и  про-
екти за окончателно прекратяване на 
риболовна дейност имат интензитет 
100 % т.е. в този случай бенефициентът 
не влага собствени средства. Мерки 
преработване на продукти от риболов 
и аквакултури за големи предприятия 
могат да получат помощ с интензитет 
25 или 30 %. 

Мога ли сам да кандидатствам за фи-
нансиране? 

Да, ако сте регистриран като едноли-
чен търговец. 

Мога ли да кандидатствам с колега 
рибар? Трябва ли да регистрираме 
фирма?

В зависимост от мярката, в поканата 
за набиране на предложения в указа-
но дали са допустими партньорства, 
както и кои са допустимите кандидати, 
затова е задължително най-напред да 
се провери дали кандидатът отговаря 
на условията за допустимост, както и 
дали дейностите по проекта попадат 
в обхвата на  допустимите по мярката 
дейности. 

Какви документи трябва да имам, за 
да кандидатствам?

В условията за кандидатстване към 
всяка процедура за подбор на проекти 
има изброени документите, необходи-
ми за конкретната процедура. Трябва 
много внимателно да се запознаете с 
тези документи и ако имате неясноти 
да зададете въпрос на посочения в по-
каната адрес. 

Кой може да ми попълни документи-
те? 

Документите може да попълните сам, 
може и да упълномощите някой да на-
прави това, ако е позволено по кон-
кретната мярка, по която кандидатст-
вате. 

Мога ли сам да напиша проекта?

Да, ако се чувствате достатъчно под-
готвен, добре запознат с използваните 
термини, въведените условия и същ-
ността на това, което искате да постиг-
нете. 
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Може ли да дам на някой друг да ми 
напише проекта? 

Да, разходите за подготовка на проек-
та, са допустими разходи. В повечето 
случай тези разходи не трябва да над-
вишават 5% от стойността на допус-
тимите разходи или друго посочено в 
поканата ограничение. Ако проектът е 
одобрен, то тези разходи се възстано-
вяват от УО на програмата с интензи-
тет  равен на интензитета по съответ-
ната мярка. Например възложили сте 
написването на проектно предложение 
на фирма/консултант (подбран по съ-
ответен начин, ако има изискване за 
подбора) и сте заплатили 5 000 евро. 
Мярката е с интензитет 50%. При одо-
бряване на този разход, УО на Програ-
мата възстановява  2 500 евро. 

Мога ли да включа други рибари в 
проектните дейности, ако те не са 
били описани в проектното предло-
жение?

В общия случай не е позволено да раз-
ходвате средства за дейности, които 
не са включени в проекта, а ако това 
се налага се иска разрешение от УО на 
Програмата. Ако трябва да наемете из-
пълнители за част от дейността, то те 
трябва да бъдат подбрани по предви-
дения в законодателството и в насоки-
те за кандидатстване начин. 

Може ли да си построим рибарско се-
лище? 

Само ако програмата предвижда така-
ва възможност. 

Ако в проекта има заложено строи-
телство или закупуване на лодки, те 
чия собственост остават?

 На бенефициента на проекта. 

Налага ли се да наемам човек, който 
да движи документите? 

Само ако не може да се справите сам. 
Разходите за управлението на проекта 
са допустими разходи и техният раз-
мер е определен в  условията на съот-
ветната процедура. 

За какво трябва да внимавам много 
при изпълнението на проекта?

• Да се спазват изискванията на Уп-
равляващия орган на програмата;

• да се спазват точно предписаните 
процедури;

• да се спазва графика, заложен 
в проекта, в това число и по из-
искваните доклади или отчети;

• разходите да са съответни на за-
ложените в бюджета;

• ако се налагат промени в графика, 
бюджета или някоя дейност, пре-
ди пристъпване към тях, да се на-
прави консултация или съгласува-
не с УО или лицето в него, дадено 
за контакт;

• да се спазват изискванията за ин-
формация и публичност.  

• И най-важно : да се води прецизна 
документация, да се съхраняват 
всички отчетно-оправдателни до-
кументи, съгласно изискванията 
на УО, националното законодател-
ство и законодателството на ЕС. 
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Мога ли да кандидатствам с повече 
от един проект?

Само ако процедурата го допуска. В по-
вечето случаи това не е така, но има и 
изключения. 

Мога ли да кандидатствам с няколко 
различни групи колеги?

Отново зависи дали процедурата го до-
пуска. 

Мога ли да получавам финансиране 
от различни програми? 

Да. Ако БФП се отпуска в режим на 
минимална държавна помощ, то за по 
всички проект в този режим, отпусната 
помощ за три последователно години, 
не може да надвишава определената 
стойност за съответния сектор.
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7.   ОСНОВНИ ДЕФИНИЦИИ

В Оперативните програми, финансирани от ЕФМДР се срещат редица термини, чи-
ито дефиниции се намират в различни правни актове на ЕС, на които се позовават 
националните власти при обявяването на покани за събиране на предложения за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като тези актове са както от 
областта на Общата политика в областта на рибарството, интегрираната морска 
политика, така и в областта на политиката за сближаване и ЕСИФ и специфичните 
разпоредби в областта на държавните помощи. В тази връзка предлагаме набор 
от приложими към програмите дефиниции. 

Максимален устой-
чив улов

Означава най-големият теоретичен улов при запазване на рав-
новесието, който може да се лови постоянно като средна ве-
личина от даден запас при съществуващите средни екологични 
условия, без това да влияе значително на процеса на възпроиз-
водство;

Екосистемен под-
ход при управле-
ние на рибарството

Означава интегриран подход за управление на рибарството в 
екологично значими граници, който има за цел управление на 
използването на природните ресурси, като се вземат предвид 
риболовните и другите човешки дейности и се опазва биологич-
ното богатство и биологичните процеси, необходими за запазва-
не на състава, структурата и функционирането на местообита-
нията на съответната екосистема, при отчитане на познанията и 
колебанията, свързани с биотичните, абиотичните и човешките 
компоненти на екосистемите;

Аквакултури Означава развъждането или отглеждането на водни организми 
с помощта на технологии за повишаване на производството на 
въпросните организми над естествения капацитет на околната 
среда, при което организмите остават собственост на физиче-
ско или юридическо лице през целия етап на развъждането и 
отглеждането, включително до улова 

Изхвърлен улов уловът, който се връща обратно в морето;

Бенефициент на 
безвъзмездна фи-
нансова помощ

Публична или частна организация, и — само за целите на Регла-
мента за ЕЗФРСР и Регламента за ЕФМДР — физическо лице, с 
което е подписано споразумение за отпускане на безвъзмездни 
средства или което е уведомено за наличието на решение за 
отпускане на безвъзмездни средства ; които отговарят за за-
почването или за започването и изпълнението на операции. В 
рамките на схемите за помощ бенефициентите са публични или 
частни предприятия, които изпълняват отделен проект и полу-
чават публична помощ. 
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Дейност Задача или група от задачи (действие или група от действия), 
които имат (водят до постигане на) конкретен резултат (резул-
тат/продукт) и чрез които се реализира изпълнението на съот-
ветния проект.

Държавни помощи Означава помощ, която попада в обхвата на член 107, параграф 
1 от ДФЕС, като се счита, че за целите на регламента за Евро-
пейския фонд за морско дело и рибарство, тя включва и помо-
щта de minimis по смисъла на Регламент (ЕО) № 1407/2013 на 
Комисията, Регламент (ЕО) № 1408/2013 на Комисията и Регла-
мент (ЕО) № 875/2007 на Комисията;

Иновация Означава промяна, която ускорява и подобрява начина, по който 
се формулират, разработват, произвеждат и се предоставя дос-
тъп до нови продукти, индустриални процеси и услуги. 

Интензитет на по-
мощта

Означава размерът на помощта, изразен като процент от при-
емливите разходи. За изчисляване на интензитета на помощта 
всички използвани данни се вземат преди приспадане на данъ-
ци и други такси. 

Микро, малки и 
средни предприя-
тия

Предприятия, които отговарят на определението съгласно Зако-
на за малките и средни предприятия и изпълняват критериите, 
посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 651/2014 

Мярка Означава набор от операции;

Място на изпълне-
ние на проекта 

Мястото на физическото осъществяване на инвестицията.

Незаконен, неде-
клариран и нерегу-
лиран риболов 

или „(ННН) риболов“ означава риболовни дейности, считани за 
незаконни, недекларирани или нерегулирани;

Непреодолима 
сила (форсмажор)

Обстоятелство (събитие) от извънреден характер, което е въз-
никнало след сключване на договора, не е могло да бъде пред-
видено или предотвратено и не зависи от волята на страните, 
като: пожар, производствени аварии, военни действия, природ-
ни бедствия - бури, проливни дъждове, наводнения, градушки, 
земетресения, заледявания, суша, свличане на земни маси и 
др. природни стихии, ембарго, правителствени забрани, бунто-
ве, безредици и др.

Нередност Всяко нарушение на правото на Съюза или на националното пра-
во, произтичащо от действие или бездействие на икономически 
оператор, участващ в прилагането на европейските структурни 
и инвестиционни фондове, което има или би имало за последи-
ца нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез начисляване 
на неправомерен разход в бюджета на Съюза .
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Материални активи Означава активи, състоящи се от земя, сгради, съоръжения, 
машини и оборудване 

Нематериални ак-
тиви

Означава активи, които нямат физически или финансов из-
раз, като патенти, лицензи, ноу-хау или друга интелектуална 
собственост.

Обща среда за об-
мен на информа-
ция (CISE)

Означава мрежа от системи с децентрализирано устройство, 
създадена за целите на обмена на информация между потреби-
тели с оглед подобряване на тяхната осведоменост относно на 
ситуацията във връзка с дейностите по море; 

Операция означава проект, договор, действие или група проекти, избрани 
от управляващите органи на съответните програми или на тях-
на отговорност, които допринасят за целите на приоритета или 
приоритетите, към които се отнасят; в контекста на финансови-
те инструменти операцията е съставена от финансовия принос 
от една програма за финансови инструменти и последващата 
финансова подкрепа, която тези финансови инструменти пре-
доставят;

Предприятие За предприятие се счита всеки субект, упражняващ стопан-
ска дейност, независимо от правната му форма. Това включва 
по-специално самонаетите лица и семейните предприятия, уп-
ражняващи занаятчийска или друга дейност, а също сдружения 
или асоциации, упражняващи редовно стопанска дейност.

Приоритет на Съ-
юза

Приоритет на Съюза е един от приоритетите в дадена програма, 
съставен от група мерки, които са свързани и имат конкретни 
измерими цели.

Район за рибарство 
и аквакултури

Означава район с морски, речен или езерен бряг, включително 
изкуствени водоеми или речен басейн, обхващащ значителен 
брой лица, заети в рибарството или аквакултурите, който е 
функционално еднороден от географска, икономическа и соци-
ална гледна точка и който е определен като такъв от държавата 
членка.

Рибар Всяко лице, което се занимава с признати от държава членка 
търговски риболовни дейности

Риболов във въ-
трешни водоеми

Означава риболовни дейности, извършвани със стопанска цел 
във вътрешни водоеми от кораби или с други устройства, вклю-
чително използваните за риболов под лед; 

Садково стопан-
ство/обект

"Садков обект" е този, в който рибата се отглежда в плаващи 
или потопяеми мрежени клетки (садки).
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