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2. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 ОТ 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

Ключова информация относно изпълнението на оперативната програма за съответната година, 
включително и относно финансовите инструменти във връзка с финансовите данни и данните за 
показателите.

1. Управление на програмата и/или системата за управление и контрол

През 2017г. в управлението на ПМДР 2014 – 2020 настъпиха съществени изменения.

На 10.11.2017 г. бяха определени органите по ПМДР  като на 15.11.2017 г. се изпрати до ЕК 
нотификация за определяне на органите.За УО на ПМДР е определена дирекция „Морско дело 
и рибарство“ на МЗХГ. За Сертифициращ орган на Програмата е определено звено 
„Сертификация на разходите по Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“ на 
Държавен фонд „Земеделие“, а за Одитен орган е определена Изпълнителна агенция 
Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове (ИА СОСЕЗФ).

През годината се проведе Третото заседание на Комитета за наблюдение.

УО предприе действия за преодоляване на забавянето, ускоряване изпълнението на Програмата 
и оптимизиране процесите на сключване на договори.

2. Теми, идентифицирани в SWOT анализа на ПМДР 2014 -2020

По всички ПС с изключение на ПС 6, са сключени договори, които подпомагат 
постигането,както на основните, така и на специалните потребности, установени в SWOT 
анализа.

Налице е балансирано планиране на мерките, като чрез тяхното прилагане равномерно и 
постепенно се финансират дейности по всички ПС, с изключени на ПС 6 Интегрирана морска 
политика.

Общото забавяне на изпълнението на ПМДР 2014 – 2020 се отразява и във факта, че към 
средата на програмния период – края на 2017г., няма ПС, по който да са изпълнени мерки за 
задоволяване на поне 50% от установените в SWOT анализа потребности.

3. Основни постижения във връзка с Общата политика в областта на рибарството и 
Интегрираната Морска Политика.

Във връзка с ОПОР, по мярка 3.2. „Събиране на данни” беше сключен договор с Изпълнителна 
агенция по рибарство и аквакултури, по предходния прием, за изпълнение на проект „Събиране, 
управление и използване на данни за целите на научния анализ и изпълнението на Общата 
политика в областта на рибарството за периода 2014-2016 г.”
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Изпълнени са следните дейности:

-Изследване за оценка на запасите от калкан в българските води на Черно море (общностни 
води) през есенно-зимния сезон на 2014 /2015 година на базата на трална снимка.

-Изследване и определяне на запаси от трицона и на други пелагични видове риби пред 
българския бряг на Черно море чрез прилагането на хидроакустичен метод през август-ноемрви 
2014 г.

-Биологичен мониторинг, извършван върху разтоварванията на: целевия вид риба калкан през 
2014 / 2015 г. и трицона през периода август-ноември 2014 г.

-Изследване и оценка на запаси от трицона и на други пелагични видове риби пред българския 
бряг на Черно море през есеннозимния сезон на базата на пелагично изследване през 2015 г.

-Изследване за оценка на запасите от калкан в българските води на Черно море (общностни 
води) в рамките на две изследвания  едно през пролетния сезон на 2016 г. и едно през есенно--
зимния сезон на 2016 г. на базата на трална снимка.

-Научни изследвания (пелагично и хидроакустично) за оценка на запасите от трицона, хамсия, 
сафрид, барбуня и други съпътстващи видове пред българския бряг на Черно море през 
пролетно-летния и есеннозимния сезон на 2016 г.

-Биологичен мониторинг (събиране на биологични проби) на уловите на калкан при 
разтоварвания в рамките на две изследвания  едно през пролетно-летния сезон на 2016 г. и едно 
през есенно-зимния сезон на 2016 г.

-Биологичен мониторинг на разтоварванията от промишлените улови от трицона, хамсия, 
сафрид, барбуня и черноморска акула на риболовния флот на Република България за 2016 г.

-Изграждане на модул "Събиране на данни" в Информационно-статистическата система на 
ИАРА.

Относно ИМП, в ПМДР са заложени мерки по ПС 6. През 2017г. не са отваряни мерки по ПС 6.

4. Покани за представяне на проектни предложения.

През 2017 г. по ПМДР бяха осъществени 7 приема по мерки 2.2, 1.8, 1.3, 3.1, 3.2, 4.2 и 1.7 .

В ИГРП за 2017 г. бяха планирани 10 мерки, като беше осъществен прием по 7 (70 %) от тях.
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Най-голям беше интересът към мярка 2.2, а най-нисък към мярка 1.7.

5. Индикатори за изпълнение на ниво програма.

През 2017 г. е отворен прием по 7 от общо планираните в Програмата 24 мерки (29,17 %) 
Селектирани са общо 53 операции за финансиране на ниво програма. Всички те са в процес на 
изпълнение.

По ПС 1 са сключени 8 договора.

По ПС 2 - 12 договора.

По ПС 3 - 1 договор.

По ПС 4 - 14 договора.

По ПС 5 - 13 договора.

По Техническа помощ - 5 договора.

Финансовото изпълнение по всички ПС е 0%.

6. Финансово изпълнение на ниво програма.

Бюджетът на ПМДР за 2017г. е 51 377 279, 19 лева. Съотношението на договорените средства 
към бюджета е 34,1%. Съотношението на разплатените средства към бюджета е 0,99 %.

Финансовият индикатор за изпълнение е 0% по всички ПС.

До края на годината са разплатени 508 321, 65 лв. по Техническа помощ.

7. Индикатори за резултат по ПС

Към 2017 г. не са извършвани мониторингови проверки, които да отчетат изпълнение по 
показателите за резултат.

8. Външни фактори, с влияние върху цялостното изпълнение и прилагане на Програмата.

 Затруднения при набавянето на финансови средства за реализиране на проектите от 



BG 7 BG

страна на бенефициентите;

 Проблеми при прилагането на Закона за водите в областта на аквакултурата, 
възпрепятстващи дейността на производителите, които кандидатстват по ПМДР, както и 
трудности, свързани с продължаване на разрешителните за водоползване чрез 
водовземане от повърхностни води с цел аквакултура, както и с издаване на ново 
разрешително;

 Задължения по процедури за заустване на отпадни води в повърхностни води по Закона 
за водите;

 Невъзможност за нормално извършване на аквакултурна дейност и необходимост от 
определяне на защитни нива (коти) на водата при експлоатацията на язовирите, в които 
се извършва аквакултурна дейност в садки;

 Необходимост от извършване на законови промени с цел защита на аквакултурната 
дейност, както и предприемане на мерки за по-рационалното използване на водите в 
язовирите, в които се извършва аквакултурна дейност в мрежести клетки;

 Изискването за поставяне на измервателни уреди за водоползване, които са на 
значителна стойност, при сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ;

 Нежелание на собствениците на язовири за сключване на договор за наем за срок, който 
е по-дълъг от 5 години и изискването в договора за наем да залегне клауза всички 
разходи по поддръжка на язовира, свързани с предотвратяването на бедствия, да се 
поемат от производителя на аквакултури;

 Недостатъчно добре развита търговска мрежа и липса на създадени организации на 
производителите на продукти от риболов и аквакултури;

  В България липсват достатъчно преработвателни предприятия, които да изкупуват 
местната продукция от риба и аквакултури;

 Природните условия в Черно море се различават съществено от условията в страните от 
Западна Европа или други развити в морско отношение страни – сезоннен характер на 
риболова в Черно море, повлиян от годишния температурен режим на черноморските 
води.

9. Използване на финансови инструменти:

Към момента не е предвидено използването на финансови инструменти по ПМДР.
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3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА СЪЮЗА

3.1. Преглед на изпълнението (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Следва да бъде предоставена информация под формата на кратък и общ коментар относно 
изпълнението на приоритетите на Съюза и техническата помощ за съответната година(и) с 
позоваване на ключови събития, значителни проблеми и стъпките, предприети за преодоляване 
на тези проблеми.

Приоритет на Съюза Ключова информация относно изпълнението на 
приоритета с позоваване на ключови събития, 
съществени проблеми и стъпките, предприети за 
преодоляването им

1 - Насърчаване на устойчиво в 
екологично отношение, иновативно, 
конкурентоспособно и основано на 
знания рибарство с ефективно 
използване на ресурсите

По ПС 1 – на ниво ОП са заложени 8 мерки. През 2017 
г. от ПС 1 са отворени 3 мерки или 37,50 % от ПС 1 и 
12,50 % от общо 24 мерки в  ОП.

Отворени са:

Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за 
разтоварване, рибни борси и покрити 
лодкостоянки”. БФП е 10 400 000 лв.

Получени са 2 проектни предложения на обща 
стойност 15 889 690,40 лв.

Мярка 1.3 „Окончателно преустановяване на 
риболовните дейности”. БФП е 1 681 036 лв.

Сключени са 8 договора за БФП, на стойност 477 
394,96 лв.

Мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на 
продуктите и използване на нежелания улов“.  БФП 
е 8 752 355,581лв.

По процедурата не бяха подадени проектни 
предложения.

Възможна причина за липса на интерес е, че с 
приоритет по мярката са представителите на 
дребномащабния крайбрежен риболов, като над 90% 
от плавателните съдове в България, от сегмента на 
дребномащабния риболов са собственост на физически 
лица,а едно от изискванията за допустимост беше 
кандидатите по мярката да са юридически лица.
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Приоритет на Съюза Ключова информация относно изпълнението на 
приоритета с позоваване на ключови събития, 
съществени проблеми и стъпките, предприети за 
преодоляването им

Мярка 1.7. е предвидена за отваряне и през 2018 
година.

Основни постижение по ПС 1: Изпълнен ангажимент 
по Регламент 508, според който до края на 2017 г. е 
необходимо да има сключени договори по мярка 1.3. 
Сключени са 8 договора.

Мерки отворени за прием: Отворени са 3 мерки от 
общо 8 по ПС 1 или 37,50%.

Финансиране: Договорени са 477 393,96 лв.

Индикатори за резултат: През 2017 г. не са 
извършвани мониторингови проверки, които да 
отчетат изпълнение по показателите.

Индикатори за изпълнение:

По ПИ 1 - Етапната цел е 15 проекта.  Изпълнение - 
0%. 

По ПИ 2 етапната цел е 28 проекта, сключени 8 
договора – изпълнение 28,57%.

Финансов индикатор: 0 % изпълнение

Общо публични разходи: 477 393,96 лв.

Разходи на ЕС: 238 696,98 лв.

Няма заявени и изплатени средства.

2 - Насърчаване на устойчиви в 
екологично отношение, иновативни, 
конкурентоспособни и основани на 
знания аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите

По ПС 2 – на ниво ОП са заложени 5 мерки. През 2017 
г. от ПС 2 е отворена 1 мярка или 20 % от ПС 2 и 4,17 
% от общо 24 мерки в  ОП.

Отворен е прием по Мярка 2.2. „Продуктивни 
инвестиции в аквакултурите“, БФП е 16 872 000 лв. 
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Приоритет на Съюза Ключова информация относно изпълнението на 
приоритета с позоваване на ключови събития, 
съществени проблеми и стъпките, предприети за 
преодоляването им
Постъпили са 65 проектни предложения на обща 
стойност 75 011 495,09 лв.

По предишния прием по мярка 2.2., в сектор „Малки 
проекти“ (от 2016 г.) , през 2017 г. са сключени 12 
договора, със стойност на БФП 495 468,85 лв.

Основни постижение по ПС 2: Сключени са 12 
договора.

Мерки отворени за прием: Отворена е 1 мярка от 
общо 5 по ПС 2 или 20% от предвидените мерки.

Финансиране: Договорeна е БФП от 495 468,85 лв.

Индикатори за резултат: През 2017 г. не са 
извършвани мониторингови проверки, които да 
отчетат изпълнение по показателите.

Индикатори за изпълнението:

По ПИ 1 етапната цел е 30 проекта, сключени 12 
договора - изпълнение 40%

По ПИ 2 етапната цел е 7 проекта – изпълнение  0%

Финансов индикатор: 0 % изпълнение.

Общо публични разходи: 495 468.85 лв.

Разходи на ЕС: 371 601,64 лв.

Няма заявени и изплатени средства.

3 - Насърчаване на изпълнението на 
ОПР

По ПС 3 – на ниво ОП са заложени 2 мерки. През 2017 
г. от ПС 3 са отворени 2 мерки или 100 % от ПС 3 и 
8,33 % от общо 24 мерки в  ОП.

Отворен е прием по мярка 3.1 „Контрол и 
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Приоритет на Съюза Ключова информация относно изпълнението на 
приоритета с позоваване на ключови събития, 
съществени проблеми и стъпките, предприети за 
преодоляването им
изпълнение”. Общият бюджет е 14 542 924, 06 лв.

Отворен е втори прием мярка 3.2 „Събиране на 
данни”. Общият бюджет по мярката е 5 000 000 лв.

По мярка 3.2. през 2017 г. е сключен 1 договор с 
ИАРА, на стойност 1 123 920,76 лева.

Основни постижение по ПС 3: Сключен 1 договор.

Мерки отворени за прием: Отворени са 2 мерки от 
общо 2 по ПС 3 или 100% от предвидените мерки.

Финансиране: Договорена е БФП на стойност 1 123 
920,76 лв.

Индикатори за резултат: През 2017 г. не са 
извършвани мониторингови проекти, които да отчетат 
изпълнение по показателите.

Индокатори за изпълнението:

По ПИ 1 етапната цел е 12 проекта  - изпълнение 0 %,

По ПИ 2  етапната цел от 1 проект, сключен е 1 
договор  - изпълнение 100 %

Финансов индикатор: 0 % изпълнение 

Общо публични разходи: 1 123 920.76 лв.

Разходи на ЕС: 899 136.61 лв.

Няма заявени и изплатени средства.

4 - Увеличаване на заетостта и 
териториалното сближаване

По ПС 4 – на ниво ОП са заложени 2 мерки. През 2017 
г. от ПС 4 е отворена 1 мярка или 50 % от ПС 4 и 4,17 
% от общо 24 мерки в  ОП.
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Приоритет на Съюза Ключова информация относно изпълнението на 
приоритета с позоваване на ключови събития, 
съществени проблеми и стъпките, предприети за 
преодоляването им

Осъществен е прием по мярка 4.2 „Изпълнение на 
стратегиите за водено от общностите местно 
развитие“. Бюджетът е 34 107 073, 83 лв. Постъпили 
са 13 проектни предложения на стойност 50 843 772, 
49 лв.

По прием от предходната година, по мярка 4.1. 
„Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“, са 
сключени 14 договора за предварително подпомагане 
на стойност 647 041 лв.

Основни постижение по ПС 4: Сключени 14 
договора.

Мерки отворени за прием: Отворена е 1 мярка от 
общо 2 по ПС 4 - 50% от предвидените мерки.

Финансиране: Размерът на договорената БФП е 647 
041 лв.

Индикатори за резултат: През 2017 г. не са 
извършвани мониторингови проверки, които да 
отчетат изпълнение по показателите.

Индикатори за изпълнението:

По ПИ 1 етапната цел е 8 проекта - изпълнението е 0%.

По ПИ 2 етапната цел е 8 проекта, сключени 14 
договора – изпълнение 175%

Финансов индикатор: 0 % изпълнение. 

Общо публични разходи: 647 041 лв.

Разходи на ЕС: 549 984,85 лв.

Няма заявени и изплатени средства.
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Приоритет на Съюза Ключова информация относно изпълнението на 
приоритета с позоваване на ключови събития, 
съществени проблеми и стъпките, предприети за 
преодоляването им

5 - Насърчаване на предлагането на 
пазара и преработката

По ПС 5 – на ниво ОП са заложени 4 мерки. През 2017 
г. от ПС 5 са отворени 0 мерки или 0 % от ПС 5 и 0 % 
от общо 24 мерки в  ОП.

Основни постижение по ПС 5: Сключени 13 
договора за БФП 9 296 843, 32 лева.

Мерки отворени за прием: НП

Финансиране: Договорени са 9 296 843,32 лева.

Индикатори за резултат: През 2017 г. не са 
извършвани мониторингови проверки, които да 
отчетат изпълнение по показателите.

Индикатори за изпълнението:

По ПИ 1 етапната цел е 1 проект, изпълнението е 0 %

По ПИ 2 етапната цел е 10 проекта – изпълнение 0%

По ПИ 3 етапната цел е 5 проекта, сключени са 13 
договора – изпълнение 260 %

Мярка 5.4. е предвидена за отваряне за нов прием и 
през 2018г.

Финансов индикатор: 0 % изпълнение 

Общо публични разходи: 9 296 843,32 лв.

Разходи на ЕС: 6 972 632,49 лв.

Няма заявени и изплатени средства.

6 - Насърчаване на изпълнението на 
интегрираната морска политика

По ПС 6 – на ниво ОП са заложени 3 мерки. През 2017 
г. от ПС 6 са отворени 0 мерки или 0 % от ПС 6 и 0 % 
от общо 24 мерки в  ОП.
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Приоритет на Съюза Ключова информация относно изпълнението на 
приоритета с позоваване на ключови събития, 
съществени проблеми и стъпките, предприети за 
преодоляването им

Индикатори за резултат: През 2017 г. не са 
извършвани мониторингови проверки, които да 
отчетат изпълнение по показателите.

Индикатори за ипълнението:

По ПИ 1 етапната цел е 1 проект - изпълнение 0%

По ПИ 2 етапната цел е 1 проект - изпълнение 0%

Финансов индикатор: 0 % изпълнение

7 - Техническа помощ През 2017г. по Техническа помощ са сключени 5 
договора с 4 бенефициента. Общата стойност на 
договорите е 5 477 666, 57 лв.

Основни постижения: Сключени 5 договора към 
31.12.2017 г.

Проектите са за:

-Обезпечаване на административния капацитет на 
дирекция "Рибарство и аквакултури" - Междинно 
звено на УО на ПМДР 2014-2020 за периода 2016-2018

-Обезпечаване на административния капацитет на 
Сертифициращия орган на ПМДР 2014-2020 за 
периода 2016-2018

-Обезпечаване на административния капацитет на 
Управляващия орган на Оперативна програма за 
развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 г. 
(ОПРСР) за дейности, свързани с приключването на 
ОПРСР

-Обезпечаване на административния капацитет на 
Управляващия орган на ПМДР 2014-2020 за периода 
2016 – 2018



BG 15 BG

Приоритет на Съюза Ключова информация относно изпълнението на 
приоритета с позоваване на ключови събития, 
съществени проблеми и стъпките, предприети за 
преодоляването им

- Повишаване на административния капацитет на 
Управляващия орган /УО/ на ПМДР 2014-2020 и 
обезпечаване на дейностите по програмиране, оценка, 
проучвания и публичност.

Извършени са 2 плащания за 508 321,65 лв.
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3.2. Показатели за резултатите, изпълнението и финансови показатели за ЕФМДР (член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013)

Приоритет на Съюза 4 - Увеличаване на заетостта и териториалното сближаване

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФМДР - 4
Специфична цел Показател за 

резултатите
Мерна 
единица

Целева 
стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2017

1 - Насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни 
места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в 
общностите в крайбрежните региони и регионите 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

4.1 - Създадена 
заетост (ЕПРВ)

FTE 50,00000 0,00000 0,00000

1 - Насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни 
места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в 
общностите в крайбрежните региони и регионите 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

4.2 - Запазена 
заетост (ЕПРВ)

FTE 175,00000 0,00000 0,00000

1 - Насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни 
места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в 
общностите в крайбрежните региони и регионите 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

4.3 - Създадени 
предприятия

number 75,00000 0,00000 0,00000

Специфична цел Показател за 
резултатите

2016 2015 2014

1 - Насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на 
подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в общностите в крайбрежните региони и регионите 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

4.1 - Създадена 
заетост (ЕПРВ)

0,00000 0,00000 0,00000

1 - Насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на 
подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в общностите в крайбрежните региони и регионите 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

4.2 - Запазена 
заетост (ЕПРВ)

0,00000 0,00000 0,00000
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Специфична цел Показател за 
резултатите

2016 2015 2014

1 - Насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на 
подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в общностите в крайбрежните региони и регионите 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

4.3 - Създадени 
предприятия

0,00000 0,00000 0,00000
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Специфична 
цел

1 - Насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за 
заетост и трудовата мобилност в общностите в крайбрежните региони и регионите 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

Таблица 2: Показатели за изпълнението за ЕФМДР - 1

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението Включени в рамката на 
изпълнението

Целева стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2017 2016

01 - Член 62, параграф 1, буква а) Подготвително подпомагане 08 4.2 - Брой на проектите за 
подготвително подпомагане

 8,00 0,00 0,00 0,00

02 - Член 65 Изпълнение на стратегиите за местно развитие (в т.ч. 
текущи разходи и насърчаване на развитието)

08 4.1 - Брой на избраните стратегии за 
местно развитие

 8,00 0,00 0,00 0,00

Подбрани съответни мерки Тематична цел Показател за изпълнението 2015 2014
01 - Член 62, параграф 1, буква а) Подготвително подпомагане 08 4.2 - Брой на проектите за подготвително подпомагане 0,00 0,00
02 - Член 65 Изпълнение на стратегиите за местно развитие (в т.ч. текущи разходи и насърчаване на развитието) 08 4.1 - Брой на избраните стратегии за местно развитие 0,00 0,00

Приоритет на 
Съюза

2 - Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания 
аквакултури с ефективно използване на ресурсите

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФМДР - 2
Специфична цел Показател за резултатите Мерна 

единица
Целева 

стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2017

1 - Предоставяне на подпомагане за засилването на 
технологичното развитие, иновациите и трансфера на знания

2.1 - Промяна в обема на продукцията от 
аквакултури

tonnes 7 500,00000 0,00000 0,00000

1 - Предоставяне на подпомагане за засилването на 
технологичното развитие, иновациите и трансфера на знания

2.2 - Промяна в стойността на продукцията 
от аквакултури

thousand 
Euros

18 750,00000 0,00000 80,30000

1 - Предоставяне на подпомагане за засилването на 
технологичното развитие, иновациите и трансфера на знания

2.3 - Промяна в нетната печалба thousand 
Euros

4 500,00000 0,00000 100,38000

2 - Подобряване на конкурентоспособността и 
жизнеспособността на предприятията в сектора на 
аквакултурите, включително подобряване на безопасността и 
условията на труд, по-специално на МСП

2.1 - Промяна в обема на продукцията от 
аквакултури

tonnes 7 500,00000 0,00000 0,00000
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Специфична цел Показател за резултатите Мерна 
единица

Целева 
стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2017

2 - Подобряване на конкурентоспособността и 
жизнеспособността на предприятията в сектора на 
аквакултурите, включително подобряване на безопасността и 
условията на труд, по-специално на МСП

2.2 - Промяна в стойността на продукцията 
от аквакултури

thousand 
Euros

18 750,00000 0,00000 0,00000

2 - Подобряване на конкурентоспособността и 
жизнеспособността на предприятията в сектора на 
аквакултурите, включително подобряване на безопасността и 
условията на труд, по-специално на МСП

2.3 - Промяна в нетната печалба thousand 
Euros

4 500,00000 0,00000 0,00000

3 - Опазване и възстановяване на водното биологично 
разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с 
аквакултури, и насърчаване на аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите

2.4 - Промяна в обема на продукцията от 
биологично производство на аквакултури

tonnes 50,00000 0,00000 0,00000

3 - Опазване и възстановяване на водното биологично 
разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с 
аквакултури, и насърчаване на аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите

2.5 - Промяна в обема на продукцията от 
рециркулационни системи

tonnes 500,00000 0,00000 0,00000

3 - Опазване и възстановяване на водното биологично 
разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с 
аквакултури, и насърчаване на аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите

2.6 - Промяна в обема на продукцията от 
аквакултури, сертифицирана в рамките на 
доброволни схеми за гарантиране на 
устойчивост

tonnes 500,00000 0,00000 0,00000

3 - Опазване и възстановяване на водното биологично 
разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с 
аквакултури, и насърчаване на аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите

2.7 - Стопанства за аквакултури, 
осигуряващи услуги за околната среда

number 50,00000 0,00000 0,00000

4 - Насърчаване на аквакултури, осигуряващи високо равнище 
на опазване на околната среда, и на здравето на животните и 
хуманното отношение към тях, както и на общественото здраве 
и безопасност

2.1 - Промяна в обема на продукцията от 
аквакултури

tonnes 7 500,00000 0,00000 0,00000

4 - Насърчаване на аквакултури, осигуряващи високо равнище 
на опазване на околната среда, и на здравето на животните и 
хуманното отношение към тях, както и на общественото здраве 
и безопасност

2.2 - Промяна в стойността на продукцията 
от аквакултури

thousand 
Euros

18 750,00000 0,00000 0,00000
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Специфична цел Показател за резултатите Мерна 
единица

Целева 
стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2017

4 - Насърчаване на аквакултури, осигуряващи високо равнище 
на опазване на околната среда, и на здравето на животните и 
хуманното отношение към тях, както и на общественото здраве 
и безопасност

2.4 - Промяна в обема на продукцията от 
биологично производство на аквакултури

tonnes 50,00000 0,00000 0,00000

4 - Насърчаване на аквакултури, осигуряващи високо равнище 
на опазване на околната среда, и на здравето на животните и 
хуманното отношение към тях, както и на общественото здраве 
и безопасност

2.5 - Промяна в обема на продукцията от 
рециркулационни системи

tonnes 500,00000 0,00000 0,00000

4 - Насърчаване на аквакултури, осигуряващи високо равнище 
на опазване на околната среда, и на здравето на животните и 
хуманното отношение към тях, както и на общественото здраве 
и безопасност

2.6 - Промяна в обема на продукцията от 
аквакултури, сертифицирана в рамките на 
доброволни схеми за гарантиране на 
устойчивост

tonnes 500,00000 0,00000 0,00000

4 - Насърчаване на аквакултури, осигуряващи високо равнище 
на опазване на околната среда, и на здравето на животните и 
хуманното отношение към тях, както и на общественото здраве 
и безопасност

2.7 - Стопанства за аквакултури, 
осигуряващи услуги за околната среда

number 50,00000 0,00000 0,00000

Специфична цел Показател за резултатите 2016 2015 2014
1 - Предоставяне на подпомагане за засилването на технологичното развитие, 
иновациите и трансфера на знания

2.1 - Промяна в обема на продукцията от аквакултури 0,00000 0,00000 0,00000

1 - Предоставяне на подпомагане за засилването на технологичното развитие, 
иновациите и трансфера на знания

2.2 - Промяна в стойността на продукцията от 
аквакултури

0,00000 0,00000 0,00000

1 - Предоставяне на подпомагане за засилването на технологичното развитие, 
иновациите и трансфера на знания

2.3 - Промяна в нетната печалба 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на 
предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на 
безопасността и условията на труд, по-специално на МСП

2.1 - Промяна в обема на продукцията от аквакултури 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на 
предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на 
безопасността и условията на труд, по-специално на МСП

2.2 - Промяна в стойността на продукцията от 
аквакултури

0,00000 0,00000 0,00000

2 - Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на 
предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на 
безопасността и условията на труд, по-специално на МСП

2.3 - Промяна в нетната печалба 0,00000 0,00000 0,00000
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Специфична цел Показател за резултатите 2016 2015 2014
3 - Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване 
на екосистемите, свързани с аквакултури, и насърчаване на аквакултури с 
ефективно използване на ресурсите

2.4 - Промяна в обема на продукцията от биологично 
производство на аквакултури

0,00000 0,00000 0,00000

3 - Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване 
на екосистемите, свързани с аквакултури, и насърчаване на аквакултури с 
ефективно използване на ресурсите

2.5 - Промяна в обема на продукцията от 
рециркулационни системи

0,00000 0,00000 0,00000

3 - Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване 
на екосистемите, свързани с аквакултури, и насърчаване на аквакултури с 
ефективно използване на ресурсите

2.6 - Промяна в обема на продукцията от аквакултури, 
сертифицирана в рамките на доброволни схеми за 
гарантиране на устойчивост

0,00000 0,00000 0,00000

3 - Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване 
на екосистемите, свързани с аквакултури, и насърчаване на аквакултури с 
ефективно използване на ресурсите

2.7 - Стопанства за аквакултури, осигуряващи услуги за 
околната среда

0,00000 0,00000 0,00000

4 - Насърчаване на аквакултури, осигуряващи високо равнище на опазване на 
околната среда, и на здравето на животните и хуманното отношение към тях, както 
и на общественото здраве и безопасност

2.1 - Промяна в обема на продукцията от аквакултури 0,00000 0,00000 0,00000

4 - Насърчаване на аквакултури, осигуряващи високо равнище на опазване на 
околната среда, и на здравето на животните и хуманното отношение към тях, както 
и на общественото здраве и безопасност

2.2 - Промяна в стойността на продукцията от 
аквакултури

0,00000 0,00000 0,00000

4 - Насърчаване на аквакултури, осигуряващи високо равнище на опазване на 
околната среда, и на здравето на животните и хуманното отношение към тях, както 
и на общественото здраве и безопасност

2.4 - Промяна в обема на продукцията от биологично 
производство на аквакултури

0,00000 0,00000 0,00000

4 - Насърчаване на аквакултури, осигуряващи високо равнище на опазване на 
околната среда, и на здравето на животните и хуманното отношение към тях, както 
и на общественото здраве и безопасност

2.5 - Промяна в обема на продукцията от 
рециркулационни системи

0,00000 0,00000 0,00000

4 - Насърчаване на аквакултури, осигуряващи високо равнище на опазване на 
околната среда, и на здравето на животните и хуманното отношение към тях, както 
и на общественото здраве и безопасност

2.6 - Промяна в обема на продукцията от аквакултури, 
сертифицирана в рамките на доброволни схеми за 
гарантиране на устойчивост

0,00000 0,00000 0,00000

4 - Насърчаване на аквакултури, осигуряващи високо равнище на опазване на 
околната среда, и на здравето на животните и хуманното отношение към тях, както 
и на общественото здраве и безопасност

2.7 - Стопанства за аквакултури, осигуряващи услуги за 
околната среда

0,00000 0,00000 0,00000
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Специфична цел 1 - Предоставяне на подпомагане за засилването на технологичното развитие, иновациите и трансфера на знания

Таблица 2: Показатели за изпълнението за ЕФМДР - 1

Подбрани съответни 
мерки

Тематична 
цел

Показател за изпълнението Включени в рамката на 
изпълнението

Целева стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2017 2016

01 - Член 47 Иновации 03 2.1 - Брой на проектите за иновации, консултантски 
услуги

10,00 0,00 0,00 0,00

Подбрани съответни мерки Тематична цел Показател за изпълнението 2015 2014
01 - Член 47 Иновации 03 2.1 - Брой на проектите за иновации, консултантски услуги 0,00 0,00

Специфична 
цел

2 - Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на 
безопасността и условията на труд, по-специално на МСП

Таблица 2: Показатели за изпълнението за ЕФМДР - 2

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението Включени в рамката 
на изпълнението

Целева 
стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2017 2016

01 - Член 48, параграф 1, букви а) — г), е) — з): 
Продуктивни инвестиции в аквакултурите

03 2.2 - Брой на проектите за продуктивни инвестиции в аквакултурите  55,00 0,00 0,00 0,00

02 - Член 52 Насърчаване на нови производители 
на аквакултури, развиващи устойчиво 
производство

03 2.5 - Брой на проектите за насърчаване на човешкия капитал в сектора 
на аквакултурите като цяло, и по-специално на нови производители на 
аквакултури

 20,00 0,00 0,00 0,00

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението 2015 2014

01 - Член 48, параграф 1, букви а) — г), е) — з): Продуктивни инвестиции 
в аквакултурите

03 2.2 - Брой на проектите за продуктивни инвестиции в аквакултурите 0,00 0,00

02 - Член 52 Насърчаване на нови производители на аквакултури, 
развиващи устойчиво производство

03 2.5 - Брой на проектите за насърчаване на човешкия капитал в сектора на аквакултурите като цяло, и по-
специално на нови производители на аквакултури

0,00 0,00

Специфична 
цел

3 - Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултури, и насърчаване на 
аквакултури с ефективно използване на ресурсите
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Таблица 2: Показатели за изпълнението за ЕФМДР - 3

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението Включени в 
рамката на 
изпълнението

Целева 
стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2017 2016

01 - Член 48, параграф 1, буква к) Продуктивни инвестиции в 
аквакултурите — повишаване на енергийната ефективност, енергия 
от възобновяеми източници

04 2.2 - Брой на проектите за продуктивни инвестиции в 
аквакултурите

 5,00 0,00 0,00 0,00

02 - Член 48, параграф 1, букви д), и) и й) Продуктивни инвестиции 
в аквакултурите — ефективност на ресурсите, намаляване на 
използването на вода и химикали, рециркулационни системи, които 
свеждат до минимум потреблението на вода

06 2.2 - Брой на проектите за продуктивни инвестиции в 
аквакултурите

 10,00 0,00 0,00 0,00

04 - Член 53 Преминаване към схеми по управление на околната 
среда и одитиране и биологични аквакултури

06 2.3 - Брой на проектите за ограничаване на въздействието на 
аквакултурите върху околната среда (схеми за 
екологосъобразно управление, схеми за одит, екологични 
услуги на биологичното производство на аквакултури)

5,00 0,00 0,00 0,00

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението 2015 2014

01 - Член 48, параграф 1, буква к) Продуктивни инвестиции в аквакултурите — повишаване на 
енергийната ефективност, енергия от възобновяеми източници

04 2.2 - Брой на проектите за продуктивни инвестиции в аквакултурите 0,00 0,00

02 - Член 48, параграф 1, букви д), и) и й) Продуктивни инвестиции в аквакултурите — 
ефективност на ресурсите, намаляване на използването на вода и химикали, рециркулационни 
системи, които свеждат до минимум потреблението на вода

06 2.2 - Брой на проектите за продуктивни инвестиции в аквакултурите 0,00 0,00

04 - Член 53 Преминаване към схеми по управление на околната среда и одитиране и 
биологични аквакултури

06 2.3 - Брой на проектите за ограничаване на въздействието на аквакултурите върху 
околната среда (схеми за екологосъобразно управление, схеми за одит, екологични 
услуги на биологичното производство на аквакултури)

0,00 0,00

Специфична 
цел

4 - Насърчаване на аквакултури, осигуряващи високо равнище на опазване на околната среда, и на здравето на животните и хуманното отношение към 
тях, както и на общественото здраве и безопасност

Таблица 2: Показатели за изпълнението за ЕФМДР - 4

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението Включени в рамката 
на изпълнението

Целева 
стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2017 2016

01 - Член 54 Аквакултури, 
осигуряващи услуги за 
околната среда

06 2.3 - Брой на проектите за ограничаване на въздействието на аквакултурите върху 
околната среда (схеми за екологосъобразно управление, схеми за одит, екологични услуги 
на биологичното производство на аквакултури)

50,00 0,00 0,00 0,00
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Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението 2015 2014

01 - Член 54 Аквакултури, осигуряващи 
услуги за околната среда

06 2.3 - Брой на проектите за ограничаване на въздействието на аквакултурите върху околната среда (схеми за екологосъобразно управление, 
схеми за одит, екологични услуги на биологичното производство на аквакултури)

0,00 0,00

Приоритет на Съюза 5 - Насърчаване на предлагането на пазара и преработката

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФМДР - 5
Специфична цел Показател за резултатите Мерна 

единица
Целева стойност 

(2023 г.)
Кумулативна 

стойност
2017

1 - Подобряване на пазарната организация за 
продуктите от риболов и аквакултури

5.1.b - Промяна в обема на първите продажби в 
организации на производителите

tonnes 2 000,00000 0,00000 0,00000

1 - Подобряване на пазарната организация за 
продуктите от риболов и аквакултури

5.1.c - Промяна в стойността на първите продажби в 
организациите, които не са организации на 
производители

thousand 
Euros

10 500,00000 0,00000 0,00000

1 - Подобряване на пазарната организация за 
продуктите от риболов и аквакултури

5.1.d - Промяна в обема на първите продажби в 
организациите, които не са организации на 
производители

tonnes 4 500,00000 0,00000 0,00000

2 - Насърчаване на инвестициите в секторите 
на преработването и предлагането на пазара

5.1.a - Промяна в стойността на първите продажби в 
организации на производителите

thousand 
Euros

5 000,00000 0,00000 0,00000

2 - Насърчаване на инвестициите в секторите 
на преработването и предлагането на пазара

5.1.b - Промяна в обема на първите продажби в 
организации на производителите

tonnes 2 000,00000 0,00000 0,00000

2 - Насърчаване на инвестициите в секторите 
на преработването и предлагането на пазара

5.1.c - Промяна в стойността на първите продажби в 
организациите, които не са организации на 
производители

thousand 
Euros

10 500,00000 0,00000 9 914,93000

2 - Насърчаване на инвестициите в секторите 
на преработването и предлагането на пазара

5.1.d - Промяна в обема на първите продажби в 
организациите, които не са организации на 
производители

tonnes 4 500,00000 0,00000 5 897,15000

Специфична цел Показател за резултатите 2016 2015 2014
1 - Подобряване на пазарната организация за продуктите от 
риболов и аквакултури

5.1.b - Промяна в обема на първите продажби в организации на 
производителите

0,00000 0,00000 0,00000

1 - Подобряване на пазарната организация за продуктите от 
риболов и аквакултури

5.1.c - Промяна в стойността на първите продажби в организациите, които 
не са организации на производители

0,00000 0,00000 0,00000

1 - Подобряване на пазарната организация за продуктите от 5.1.d - Промяна в обема на първите продажби в организациите, които не са 0,00000 0,00000 0,00000



BG 25 BG

Специфична цел Показател за резултатите 2016 2015 2014
риболов и аквакултури организации на производители
2 - Насърчаване на инвестициите в секторите на 
преработването и предлагането на пазара

5.1.a - Промяна в стойността на първите продажби в организации на 
производителите

0,00000 0,00000 0,00000

2 - Насърчаване на инвестициите в секторите на 
преработването и предлагането на пазара

5.1.b - Промяна в обема на първите продажби в организации на 
производителите

0,00000 0,00000 0,00000

2 - Насърчаване на инвестициите в секторите на 
преработването и предлагането на пазара

5.1.c - Промяна в стойността на първите продажби в организациите, които 
не са организации на производители

0,00000 0,00000 0,00000

2 - Насърчаване на инвестициите в секторите на 
преработването и предлагането на пазара

5.1.d - Промяна в обема на първите продажби в организациите, които не са 
организации на производители

0,00000 0,00000 0,00000
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Специфична цел 1 - Подобряване на пазарната организация за продуктите от риболов и аквакултури

Таблица 2: Показатели за изпълнението за ЕФМДР - 1

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението Включени в рамката на 
изпълнението

Целева 
стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2017 2016

01 - Член 66 Планове за 
производство и предлагане на 
пазара

03 5.1 - Брой на организациите на производители или асоциациите на организации на 
производители, получаващи подпомагане за планове за производство и предлагане 
на пазара

 2,00 0,00 0,00 0,00

02 - Член 67 Помощ за 
складиране

03 5.2 - Брой на проектите за мерки за предлагане на пазара и помощи за складиране 0,00 0,00 0,00 0,00

03 - Член 68 Мерки за предлагане 
на пазара

03 5.2 - Брой на проектите за мерки за предлагане на пазара и помощи за складиране  30,00 0,00 0,00 0,00

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението 2015 2014

01 - Член 66 Планове за производство и 
предлагане на пазара

03 5.1 - Брой на организациите на производители или асоциациите на организации на производители, получаващи подпомагане за 
планове за производство и предлагане на пазара

0,00 0,00

02 - Член 67 Помощ за складиране 03 5.2 - Брой на проектите за мерки за предлагане на пазара и помощи за складиране 0,00 0,00
03 - Член 68 Мерки за предлагане на пазара 03 5.2 - Брой на проектите за мерки за предлагане на пазара и помощи за складиране 0,00 0,00

Специфична цел 2 - Насърчаване на инвестициите в секторите на преработването и предлагането на пазара

Таблица 2: Показатели за изпълнението за ЕФМДР - 2

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението Включени в рамката на 
изпълнението

Целева стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2017 2016

01 - Член 69 Преработване на продуктите от риболов и 
аквакултури

03 5.3 - Брой на проектите за 
преработка

 15,00 0,00 0,00 0,00

Подбрани съответни мерки Тематична цел Показател за изпълнението 2015 2014
01 - Член 69 Преработване на продуктите от риболов и аквакултури 03 5.3 - Брой на проектите за преработка 0,00 0,00

Приоритет на 
Съюза

1 - Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство 
с ефективно използване на ресурсите
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Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФМДР - 1
Специфична цел Показател за резултатите Мерна 

единица
Целева 

стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2017

1 - Намаляване на въздействието на рибарството върху морската 
среда, включително избягване и намаляване, доколкото е 
възможно, на нежелания улов

1.4.a - Промяна в нежелания улов 
(тонове)

tonnes 427,33500 0,00000 0,00000

1 - Намаляване на въздействието на рибарството върху морската 
среда, включително избягване и намаляване, доколкото е 
възможно, на нежелания улов

1.4.b - Промяна в нежелания улов (%) % 5,00000 0,00000 0,00000

1 - Намаляване на въздействието на рибарството върху морската 
среда, включително избягване и намаляване, доколкото е 
възможно, на нежелания улов

1.5 - Промяна в горивната ефективност 
при риболов

litres fuel/ 
tonnes landed 
catch

0,00000 0,00000 0,00000

2 - Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие 
и на водните екосистеми

1.5 - Промяна в горивната ефективност 
при риболов

litres fuel/ 
tonnes landed 
catch

10,00000 0,00000 0,00000

2 - Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие 
и на водните екосистеми

1.10.a - Промяна в покритието на зоните 
по Натура 2000, определени съгласно 
директивите за птиците и 
местообитанията

Km² 0,00000 0,00000 0,00000

3 - Осигуряване на равновесие между риболовния капацитет и 
наличните възможности за риболов

1.3 - Промяна в нетната печалба thousand 
Euros

500,00000 0,00000 0,00000

3 - Осигуряване на равновесие между риболовния капацитет и 
наличните възможности за риболов

1.6 - Промяна в процента на 
небалансираните флоти

% -1,35000 0,00000 0,00000

4 - Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността 
на предприятията в сектора на рибарството, включително на 
дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на 
безопасността и условията на труд

1.1 - Промяна в стойността на 
продукцията

thousand 
Euros

400,00000 0,00000 0,00000

4 - Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността 
на предприятията в сектора на рибарството, включително на 
дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на 
безопасността и условията на труд

1.2 - Промяна в обема на продукцията tonnes 0,00000 0,00000 0,00000
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Специфична цел Показател за резултатите Мерна 
единица

Целева 
стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2017

4 - Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността 
на предприятията в сектора на рибарството, включително на 
дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на 
безопасността и условията на труд

1.3 - Промяна в нетната печалба thousand 
Euros

500,00000 0,00000 0,00000

4 - Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността 
на предприятията в сектора на рибарството, включително на 
дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на 
безопасността и условията на труд

1.5 - Промяна в горивната ефективност 
при риболов

litres fuel/ 
tonnes landed 
catch

10,00000 0,00000 0,00000

4 - Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността 
на предприятията в сектора на рибарството, включително на 
дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на 
безопасността и условията на труд

1.7 - Създадена заетост (ЕПРВ) в 
сектора на рибарството или 
допълнителните дейности

FTE 125,00000 0,00000 0,00000

4 - Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността 
на предприятията в сектора на рибарството, включително на 
дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на 
безопасността и условията на труд

1.8 - Запазена заетост (ЕПРВ) в сектора 
на рибарството или допълнителните 
дейности

FTE 60,00000 0,00000 0,00000

4 - Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността 
на предприятията в сектора на рибарството, включително на 
дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на 
безопасността и условията на труд

1.9.a - Промяна в броя на трудовите 
злополуки и произшествия

number -1,00000 0,00000 0,00000

4 - Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността 
на предприятията в сектора на рибарството, включително на 
дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на 
безопасността и условията на труд

1.9.b - Промяна в процента на трудовите 
злополуки и произшествия спрямо 
общия брой рибари

% -0,06000 0,00000 0,00000

Специфична цел Показател за резултатите 2016 2015 2014
1 - Намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда, включително 
избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов

1.4.a - Промяна в нежелания улов (тонове) 0,00000 0,00000 0,00000

1 - Намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда, включително 
избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов

1.4.b - Промяна в нежелания улов (%) 0,00000 0,00000 0,00000

1 - Намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда, включително 
избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов

1.5 - Промяна в горивната ефективност при 
риболов

0,00000 0,00000 0,00000

2 - Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните 1.5 - Промяна в горивната ефективност при 0,00000 0,00000 0,00000
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Специфична цел Показател за резултатите 2016 2015 2014
екосистеми риболов
2 - Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните 
екосистеми

1.10.a - Промяна в покритието на зоните по Натура 
2000, определени съгласно директивите за птиците 
и местообитанията

0,00000 0,00000 0,00000

3 - Осигуряване на равновесие между риболовния капацитет и наличните възможности 
за риболов

1.3 - Промяна в нетната печалба 0,00000 0,00000 0,00000

3 - Осигуряване на равновесие между риболовния капацитет и наличните възможности 
за риболов

1.6 - Промяна в процента на небалансираните 
флоти

0,00000 0,00000 0,00000

4 - Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в 
сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и 
подобряване на безопасността и условията на труд

1.1 - Промяна в стойността на продукцията 0,00000 0,00000 0,00000

4 - Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в 
сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и 
подобряване на безопасността и условията на труд

1.2 - Промяна в обема на продукцията 0,00000 0,00000 0,00000

4 - Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в 
сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и 
подобряване на безопасността и условията на труд

1.3 - Промяна в нетната печалба 0,00000 0,00000 0,00000

4 - Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в 
сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и 
подобряване на безопасността и условията на труд

1.5 - Промяна в горивната ефективност при 
риболов

0,00000 0,00000 0,00000

4 - Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в 
сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и 
подобряване на безопасността и условията на труд

1.7 - Създадена заетост (ЕПРВ) в сектора на 
рибарството или допълнителните дейности

0,00000 0,00000 0,00000

4 - Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в 
сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и 
подобряване на безопасността и условията на труд

1.8 - Запазена заетост (ЕПРВ) в сектора на 
рибарството или допълнителните дейности

0,00000 0,00000 0,00000

4 - Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в 
сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и 
подобряване на безопасността и условията на труд

1.9.a - Промяна в броя на трудовите злополуки и 
произшествия

0,00000 0,00000 0,00000

4 - Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в 
сектора на рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и 
подобряване на безопасността и условията на труд

1.9.b - Промяна в процента на трудовите злополуки 
и произшествия спрямо общия брой рибари

0,00000 0,00000 0,00000
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Специфична 
цел

1 - Намаляване на въздействието на рибарството върху морската среда, включително избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания 
улов

Таблица 2: Показатели за изпълнението за ЕФМДР - 1

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението Включени в 
рамката на 
изпълнението

Целева 
стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2017 2016

02 - Член 38 Ограничаване на въздействието на риболова върху 
морската среда и приспособяване на риболова към опазването на 
видовете (+ член 41, параграф 1, буква в) - риболов във вътрешни 
водоеми)

06 1.4 - Брой на проектите за мерки за опазване, намаляване на 
въздействието на риболова върху морската среда и 
приспособяване на риболова към опазването на видовете

30,00 0,00 0,00 0,00

03 - Член 39 Иновации, свързани с опазването на морските 
биологични ресурси (+ член 41, параграф 1, буква в) - риболов във 
вътрешни водоеми)

06 1.4 - Брой на проектите за мерки за опазване, намаляване на 
въздействието на риболова върху морската среда и 
приспособяване на риболова към опазването на видовете

14,00 0,00 0,00 0,00

04 - Член 40, параграф 1, буква а) Опазване и възстановяване на 
морското биологично разнообразие – събиране на отпадъци

06 1.6 - Брой на проектите за опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие и екосистемите

7,00 0,00 0,00 0,00

05 - Член 43, параграф 2 Рибарски пристанища, кейове за 
разтоварване, халета за рибни борси и покрити лодкостоянки — 
инвестиции, улесняващи изпълнението на задължението за 
разтоварване на целия улов

06 1.3 - Брой на проектите за добавена стойност, качество, 
използване на нежелания улов и рибарските пристанища, 
кейовете за разтоварване, рибните борси и покритите 
лодкостоянки

1,00 0,00 0,00 0,00

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението 2015 2014

02 - Член 38 Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и приспособяване 
на риболова към опазването на видовете (+ член 41, параграф 1, буква в) - риболов във вътрешни 
водоеми)

06 1.4 - Брой на проектите за мерки за опазване, намаляване на въздействието на 
риболова върху морската среда и приспособяване на риболова към опазването на 
видовете

0,00 0,00

03 - Член 39 Иновации, свързани с опазването на морските биологични ресурси (+ член 41, 
параграф 1, буква в) - риболов във вътрешни водоеми)

06 1.4 - Брой на проектите за мерки за опазване, намаляване на въздействието на 
риболова върху морската среда и приспособяване на риболова към опазването на 
видовете

0,00 0,00

04 - Член 40, параграф 1, буква а) Опазване и възстановяване на морското биологично 
разнообразие – събиране на отпадъци

06 1.6 - Брой на проектите за опазване и възстановяване на биологичното разнообразие и 
екосистемите

0,00 0,00

05 - Член 43, параграф 2 Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, халета за рибни борси и 
покрити лодкостоянки — инвестиции, улесняващи изпълнението на задължението за разтоварване 
на целия улов

06 1.3 - Брой на проектите за добавена стойност, качество, използване на нежелания улов 
и рибарските пристанища, кейовете за разтоварване, рибните борси и покритите 
лодкостоянки

0,00 0,00

Специфична цел 2 - Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми
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Таблица 2: Показатели за изпълнението за ЕФМДР - 2

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението Включени в 
рамката на 
изпълнението

Целева 
стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2017 2016

01 - Член 40, параграф 1, букви б)—ж), и) Опазване и възстановяване на морското биологично 
разнообразие — принос за по-доброто управление или съхранение, изграждане, монтаж или 
осъвременяване на стационарни или преносими съоръжения, изготвяне на планове за защита и 
управление, свързани с обектите по "Натура 2000" и специалните защитени територии, управление, 

възстановяване и наблюдение на морските защитени територии, включително обекти по "Натура 

2000", повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда, участие в други действия, 
целящи поддържането и подобряването на биологичното разнообразие и екосистемните услуги

06 1.6 - Брой на проектите за 
опазване и възстановяване на 
биологичното разнообразие и 
екосистемите

8,00 0,00 0,00 0,00

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението 2015 2014

01 - Член 40, параграф 1, букви б)—ж), и) Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие — принос за по-доброто управление 
или съхранение, изграждане, монтаж или осъвременяване на стационарни или преносими съоръжения, изготвяне на планове за защита и 
управление, свързани с обектите по "Натура 2000" и специалните защитени територии, управление, възстановяване и наблюдение на морските 

защитени територии, включително обекти по "Натура 2000", повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда, участие в други 
действия, целящи поддържането и подобряването на биологичното разнообразие и екосистемните услуги

06 1.6 - Брой на проектите за опазване и 
възстановяване на биологичното 
разнообразие и екосистемите

0,00 0,00

Специфична цел 3 - Осигуряване на равновесие между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов

Таблица 2: Показатели за изпълнението за ЕФМДР - 3

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението Включени в рамката на 
изпълнението

Целева стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2017 2016

01 - Член 34 Окончателно преустановяване на 
риболовни дейности

06 1.5 - Брой на проектите за окончателно 
преустановяване

 28,00 0,00 0,00 0,00

Подбрани съответни мерки Тематична цел Показател за изпълнението 2015 2014
01 - Член 34 Окончателно преустановяване на риболовни дейности 06 1.5 - Брой на проектите за окончателно преустановяване 0,00 0,00

Специфична 
цел

4 - Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на дребномащабния 
крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд
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Таблица 2: Показатели за изпълнението за ЕФМДР - 4

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението Включени в 
рамката на 
изпълнението

Целева 
стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2017 2016

02 - Член 30 Диверсификация и нови форми на доход (+ член 44, параграф 4 — риболов 
във вътрешни водоеми)

03 1.9 - Брой на проектите за насърчаване на 
човешкия капитал и социалния диалог, 
диверсификация и нови форми на доход, 
новосъздадени предприятия за рибарите и 
безопасност/здраве

60,00 0,00 0,00 0,00

04 - Член 32 Здравословни и безопасни условия на труд (+ член 44, параграф 1 — 
риболов във вътрешни водоеми)

03 1.9 - Брой на проектите за насърчаване на 
човешкия капитал и социалния диалог, 
диверсификация и нови форми на доход, 
новосъздадени предприятия за рибарите и 
безопасност/здраве

125,00 0,00 0,00 0,00

08 - Член 42 Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания 
улов (+ член 44, параграф 1, буква д) — риболов във вътрешни водоеми)

03 1.3 - Брой на проектите за добавена стойност, 
качество, използване на нежелания улов и 
рибарските пристанища, кейовете за 
разтоварване, рибните борси и покритите 
лодкостоянки

 60,00 0,00 0,00 0,00

09 - Член 41, параграфи 1 + 3 Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, халета за 
рибни борси и покрити лодкостоянки — инвестиции за подобряване на 
инфраструктурата на рибарските пристанища и халетата за рибни борси или кейовете 
за разтоварване и покритите лодкостоянки; изграждане на лодкостоянки с цел 
подобряване на безопасността на рибарите (+ член 44, параграф 1, буква е) — риболов 
във вътрешни водоеми)

03 1.3 - Брой на проектите за добавена стойност, 
качество, използване на нежелания улов и 
рибарските пристанища, кейовете за 
разтоварване, рибните борси и покритите 
лодкостоянки

 8,00 0,00 0,00 0,00

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението 2015 2014

02 - Член 30 Диверсификация и нови форми на доход (+ член 44, параграф 4 — риболов във вътрешни водоеми) 03 1.9 - Брой на проектите за насърчаване на човешкия капитал 
и социалния диалог, диверсификация и нови форми на доход, 
новосъздадени предприятия за рибарите и 
безопасност/здраве

0,00 0,00

04 - Член 32 Здравословни и безопасни условия на труд (+ член 44, параграф 1 — риболов във вътрешни водоеми) 03 1.9 - Брой на проектите за насърчаване на човешкия капитал 
и социалния диалог, диверсификация и нови форми на доход, 
новосъздадени предприятия за рибарите и 
безопасност/здраве

0,00 0,00

08 - Член 42 Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов (+ член 44, параграф 1, буква д) — 
риболов във вътрешни водоеми)

03 1.3 - Брой на проектите за добавена стойност, качество, 
използване на нежелания улов и рибарските пристанища, 
кейовете за разтоварване, рибните борси и покритите 
лодкостоянки

0,00 0,00

09 - Член 41, параграфи 1 + 3 Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, халета за рибни борси и покрити лодкостоянки 
— инвестиции за подобряване на инфраструктурата на рибарските пристанища и халетата за рибни борси или кейовете за 
разтоварване и покритите лодкостоянки; изграждане на лодкостоянки с цел подобряване на безопасността на рибарите (+ 

03 1.3 - Брой на проектите за добавена стойност, качество, 
използване на нежелания улов и рибарските пристанища, 
кейовете за разтоварване, рибните борси и покритите 

0,00 0,00
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Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението 2015 2014

член 44, параграф 1, буква е) — риболов във вътрешни водоеми) лодкостоянки

Приоритет на Съюза 3 - Насърчаване на изпълнението на ОПР

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФМДР - 3
Специфична цел Показател за резултатите Мерна 

единица
Целева 

стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2017

1 - Подобряване и предоставяне на научни знания, както и подобряване на 
събирането и управлението на данни

3.B.1 - Увеличение на 
процента на изпълнение на 
исканията за данни

% 25,00000 0,00000 0,00000

2 - Предоставяне на подпомагане за мониторинга, контрола и изпълнението 
чрез повишаване на институционалния капацитет и на ефективността на 
публичната администрация, без да се увеличава административната тежест

3.A.1 - Брой установени 
сериозни нарушения

number 0,00000 0,00000 0,00000

2 - Предоставяне на подпомагане за мониторинга, контрола и изпълнението 
чрез повишаване на институционалния капацитет и на ефективността на 
публичната администрация, без да се увеличава административната тежест

3.A.2 - Разтоварвания на суша, 
които са предмет на 
физически контрол

% 35,00000 0,00000 0,00000

Специфична цел Показател за резултатите 2016 2015 2014
1 - Подобряване и предоставяне на научни знания, както и подобряване на събирането и 
управлението на данни

3.B.1 - Увеличение на процента на 
изпълнение на исканията за данни

0,00000 0,00000 0,00000

2 - Предоставяне на подпомагане за мониторинга, контрола и изпълнението чрез повишаване на 
институционалния капацитет и на ефективността на публичната администрация, без да се увеличава 
административната тежест

3.A.1 - Брой установени сериозни 
нарушения

0,00000 0,00000 0,00000

2 - Предоставяне на подпомагане за мониторинга, контрола и изпълнението чрез повишаване на 
институционалния капацитет и на ефективността на публичната администрация, без да се увеличава 
административната тежест

3.A.2 - Разтоварвания на суша, които 
са предмет на физически контрол

0,00000 0,00000 0,00000
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Специфична цел 1 - Подобряване и предоставяне на научни знания, както и подобряване на събирането и управлението на данни

Таблица 2: Показатели за изпълнението за ЕФМДР - 1

Подбрани съответни 
мерки

Тематична 
цел

Показател за изпълнението Включени в рамката на 
изпълнението

Целева стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2017 2016

01 - Член 77 Събиране на 
данни

06 3.2 - Брой на проектите за подпомагане на събирането, управлението и 
използването на данни

 2,00 0,00 0,00 0,00

Подбрани съответни мерки Тематична цел Показател за изпълнението 2015 2014
01 - Член 77 Събиране на данни 06 3.2 - Брой на проектите за подпомагане на събирането, управлението и използването на данни 0,00 0,00

Специфична 
цел

2 - Предоставяне на подпомагане за мониторинга, контрола и изпълнението чрез повишаване на институционалния капацитет и на ефективността на 
публичната администрация, без да се увеличава административната тежест

Таблица 2: Показатели за изпълнението за ЕФМДР - 2

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението Включени в рамката на 
изпълнението

Целева стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2017 2016

01 - Член 76 Контрол и 
правоприлагане

06 3.1 - Брой на проектите за прилагане на системата на Съюза за контрол, 
инспекции и правоприлагане

 20,00 0,00 0,00 0,00

Подбрани съответни мерки Тематична цел Показател за изпълнението 2015 2014
01 - Член 76 Контрол и правоприлагане 06 3.1 - Брой на проектите за прилагане на системата на Съюза за контрол, инспекции и правоприлагане 0,00 0,00

Приоритет на Съюза 6 - Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика

Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФМДР - 6
Специфична цел Показател за резултатите Мерна 

единица
Целева стойност 

(2023 г.)
Кумулативна 

стойност
2017

1 - Разработване и изпълнение на 
интегрираната морска политика

6.1 - Растеж на общата среда за обмен на информация (CISE) за 
наблюдението на морските райони в ЕС

% 100,00000 0,00000 0,00000
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Специфична цел Показател за резултатите Мерна 
единица

Целева стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2017

1 - Разработване и изпълнение на 
интегрираната морска политика

6.2.a - Промяна в покритието на зоните по Натура 2000, 
определени съгласно директивите за птиците и местообитанията

Km² 0,00000 0,00000 0,00000

Специфична цел Показател за резултатите 2016 2015 2014
1 - Разработване и изпълнение на интегрираната 
морска политика

6.1 - Растеж на общата среда за обмен на информация (CISE) за наблюдението на 
морските райони в ЕС

0,00000 0,00000 0,00000

1 - Разработване и изпълнение на интегрираната 
морска политика

6.2.a - Промяна в покритието на зоните по Натура 2000, определени съгласно 
директивите за птиците и местообитанията

0,00000 0,00000 0,00000
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Специфична цел 1 - Разработване и изпълнение на интегрираната морска политика

Таблица 2: Показатели за изпълнението за ЕФМДР - 1

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението Включени в рамката на 
изпълнението

Целева 
стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2017 2016

01 - Член 80, параграф 1, буква а) Интегрирано морско наблюдение 06 6.1 - Брой на проектите за интегрирано 
морско наблюдение

 1,00 0,00 0,00 0,00

02 - Член 80, параграф 1, буква б) Насърчаване на опазването на 
морската среда и устойчиво използване на морските и крайбрежните 
ресурси

06 6.2 - Брой на проектите за опазване и 
подобряване на познанията за морската среда

2,00 0,00 0,00 0,00

03 - Член 80, параграф 1, буква в) Повишаване на знанията за 
състоянието на морската среда

06 6.2 - Брой на проектите за опазване и 
подобряване на познанията за морската среда

1,00 0,00 0,00 0,00

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението 2015 2014

01 - Член 80, параграф 1, буква а) Интегрирано морско наблюдение 06 6.1 - Брой на проектите за интегрирано морско наблюдение 0,00 0,00
02 - Член 80, параграф 1, буква б) Насърчаване на опазването на морската среда и устойчиво използване на 
морските и крайбрежните ресурси

06 6.2 - Брой на проектите за опазване и подобряване на познанията за 
морската среда

0,00 0,00

03 - Член 80, параграф 1, буква в) Повишаване на знанията за състоянието на морската среда 06 6.2 - Брой на проектите за опазване и подобряване на познанията за 
морската среда

0,00 0,00
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Таблица 3: Финансови показатели за ЕФМДР
Приоритет на Съюза Етапна цел 

(2018 г.)
Целева стойност 

(2023 г.)
Кумулативна 

стойност
2017 2016

1 - Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и 
основано на знания рибарство с ефективно използване на ресурсите

5 000 000,00 18 434 500,00 0,00 0,00 0,00

2 - Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и 
основани на знания аквакултури с ефективно използване на ресурсите

10 000 000,00 28 375 000,00 0,00 0,00 0,00

3 - Насърчаване на изпълнението на ОПР 3 000 000,00 12 414 579,00 0,00 0,00 0,00
4 - Увеличаване на заетостта и териториалното сближаване 2 000 000,00 17 858 824,00 0,00 0,00 0,00
5 - Насърчаване на предлагането на пазара и преработката 3 500 000,00 12 017 000,00 0,00 0,00 0,00
6 - Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика 500 000,00 1 666 667,00 0,00 0,00 0,00
7 - Техническа помощ 0,00 0,00 0,00

Приоритет на Съюза 2015 2014
1 - Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство с ефективно използване на 
ресурсите

0,00 0,00

2 - Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури с ефективно използване на 
ресурсите

0,00 0,00

3 - Насърчаване на изпълнението на ОПР 0,00 0,00
4 - Увеличаване на заетостта и териториалното сближаване 0,00 0,00
5 - Насърчаване на предлагането на пазара и преработката 0,00 0,00
6 - Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика 0,00 0,00
7 - Техническа помощ 0,00 0,00
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3.3. Финансови данни

Таблица 4: Финансови данни за ЕФМДР
Приоритет на Съюза Избрана специфична цел Тематична 

цел
Мярка Общо 

публично 
финансиране 
(в евро)

Участие на 
ЕФМДР (в 
евро)

Средства за 
мерки срещу 
изменението 
на климата от 
участието на 
ЕФМДР (в 
евро)

Процент на 
съфинансиране 
от ЕФМДР (%)

Общ размер на 
допустимите 
разходи за 
операциите, 
избрани за 
подпомагане (в 
евро)

Общ размер на 
публичното 
финансиране за 
операциите, 
избрани за 
подпомагане (в 
евро)

Дял от общия 
размер на 
отпуснатите 
средства, 
покрит с 
избраните 
операции (%)

1 -  Насърчаване на 
устойчиво в екологично 
отношение, иновативно, 
конкурентоспособно и 
основано на знания 
рибарство с ефективно 
използване на ресурсите

1 - Намаляване на въздействието на 
рибарството върху морската среда, 
включително избягване и намаляване, 
доколкото е възможно, на нежелания 
улов

06 02 - Член 38 Ограничаване на 
въздействието на риболова върху 
морската среда и приспособяване на 
риболова към опазването на 
видовете (+ член 41, параграф 1, 
буква в) - риболов във вътрешни 
водоеми)

716 000,82 537 000,61 214 800,24 75,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Насърчаване на 
устойчиво в екологично 
отношение, иновативно, 
конкурентоспособно и 
основано на знания 
рибарство с ефективно 
използване на ресурсите

1 - Намаляване на въздействието на 
рибарството върху морската среда, 
включително избягване и намаляване, 
доколкото е възможно, на нежелания 
улов

06 03 - Член 39 Иновации, свързани с 
опазването на морските биологични 
ресурси (+ член 41, параграф 1, 
буква в) - риболов във вътрешни 
водоеми)

1 325 153,60 993 865,20 397 546,08 75,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Насърчаване на 
устойчиво в екологично 
отношение, иновативно, 
конкурентоспособно и 
основано на знания 
рибарство с ефективно 
използване на ресурсите

1 - Намаляване на въздействието на 
рибарството върху морската среда, 
включително избягване и намаляване, 
доколкото е възможно, на нежелания 
улов

06 04 - Член 40, параграф 1, буква а) 
Опазване и възстановяване на 
морското биологично разнообразие 
– събиране на отпадъци

1 935 404,77 1 451 553,58 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Насърчаване на 
устойчиво в екологично 
отношение, иновативно, 
конкурентоспособно и 
основано на знания 
рибарство с ефективно 
използване на ресурсите

1 - Намаляване на въздействието на 
рибарството върху морската среда, 
включително избягване и намаляване, 
доколкото е възможно, на нежелания 
улов

06 05 - Член 43, параграф 2 Рибарски 
пристанища, кейове за разтоварване, 
халета за рибни борси и покрити 
лодкостоянки — инвестиции, 
улесняващи изпълнението на 
задължението за разтоварване на 
целия улов

4 399 705,80 3 299 779,35 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Насърчаване на 
устойчиво в екологично 
отношение, иновативно, 
конкурентоспособно и 
основано на знания 
рибарство с ефективно 
използване на ресурсите

2 - Опазване и възстановяване на 
водното биологично разнообразие и на 
водните екосистеми

06 01 - Член 40, параграф 1, букви б)—
ж), и) Опазване и възстановяване на 
морското биологично разнообразие 
— принос за по-доброто управление 
или съхранение, изграждане, монтаж 
или осъвременяване на стационарни 
или преносими съоръжения, 
изготвяне на планове за защита и 
управление, свързани с обектите по 

"Натура 2000" и специалните 
защитени територии, управление, 
възстановяване и наблюдение на 

1 054 984,35 791 238,26 316 495,30 75,00% 0,00 0,00 0,00%
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Приоритет на Съюза Избрана специфична цел Тематична 
цел

Мярка Общо 
публично 
финансиране 
(в евро)

Участие на 
ЕФМДР (в 
евро)

Средства за 
мерки срещу 
изменението 
на климата от 
участието на 
ЕФМДР (в 
евро)

Процент на 
съфинансиране 
от ЕФМДР (%)

Общ размер на 
допустимите 
разходи за 
операциите, 
избрани за 
подпомагане (в 
евро)

Общ размер на 
публичното 
финансиране за 
операциите, 
избрани за 
подпомагане (в 
евро)

Дял от общия 
размер на 
отпуснатите 
средства, 
покрит с 
избраните 
операции (%)

морските защитени територии, 

включително обекти по "Натура 

2000", повишаване на 
осведомеността по въпросите на 
околната среда, участие в други 
действия, целящи поддържането и 
подобряването на биологичното 
разнообразие и екосистемните 
услуги

1 -  Насърчаване на 
устойчиво в екологично 
отношение, иновативно, 
конкурентоспособно и 
основано на знания 
рибарство с ефективно 
използване на ресурсите

3 - Осигуряване на равновесие между 
риболовния капацитет и наличните 
възможности за риболов

06 01 - Член 34 Окончателно 
преустановяване на риболовни 
дейности

859 500,00 429 750,00 429 750,00 50,00% 244 088,17 244 088,17 28,40%

1 -  Насърчаване на 
устойчиво в екологично 
отношение, иновативно, 
конкурентоспособно и 
основано на знания 
рибарство с ефективно 
използване на ресурсите

4 - Подобряване на 
конкурентоспособността и 
жизнеспособността на предприятията в 
сектора на рибарството, включително 
на дребномащабния крайбрежен флот, 
и подобряване на безопасността и 
условията на труд

03 02 - Член 30 Диверсификация и нови 
форми на доход (+ член 44, параграф 
4 — риболов във вътрешни водоеми)

1 799 706,46 1 349 779,85 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Насърчаване на 
устойчиво в екологично 
отношение, иновативно, 
конкурентоспособно и 
основано на знания 
рибарство с ефективно 
използване на ресурсите

4 - Подобряване на 
конкурентоспособността и 
жизнеспособността на предприятията в 
сектора на рибарството, включително 
на дребномащабния крайбрежен флот, 
и подобряване на безопасността и 
условията на труд

03 04 - Член 32 Здравословни и 
безопасни условия на труд (+ член 
44, параграф 1 — риболов във 
вътрешни водоеми)

248 750,00 186 562,50 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Насърчаване на 
устойчиво в екологично 
отношение, иновативно, 
конкурентоспособно и 
основано на знания 
рибарство с ефективно 
използване на ресурсите

4 - Подобряване на 
конкурентоспособността и 
жизнеспособността на предприятията в 
сектора на рибарството, включително 
на дребномащабния крайбрежен флот, 
и подобряване на безопасността и 
условията на труд

03 08 - Член 42 Добавена стойност, 
качество на продуктите и използване 
на нежелания улов (+ член 44, 
параграф 1, буква д) — риболов във 
вътрешни водоеми)

4 475 008,35 3 356 256,26 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

1 -  Насърчаване на 
устойчиво в екологично 
отношение, иновативно, 
конкурентоспособно и 
основано на знания 
рибарство с ефективно 
използване на ресурсите

4 - Подобряване на 
конкурентоспособността и 
жизнеспособността на предприятията в 
сектора на рибарството, включително 
на дребномащабния крайбрежен флот, 
и подобряване на безопасността и 
условията на труд

03 09 - Член 41, параграфи 1 + 3 
Рибарски пристанища, кейове за 
разтоварване, халета за рибни борси 
и покрити лодкостоянки — 
инвестиции за подобряване на 
инфраструктурата на рибарските 
пристанища и халетата за рибни 

8 700 285,85 6 525 214,39 2 610 085,76 75,00% 0,00 0,00 0,00%
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Приоритет на Съюза Избрана специфична цел Тематична 
цел

Мярка Общо 
публично 
финансиране 
(в евро)

Участие на 
ЕФМДР (в 
евро)

Средства за 
мерки срещу 
изменението 
на климата от 
участието на 
ЕФМДР (в 
евро)

Процент на 
съфинансиране 
от ЕФМДР (%)

Общ размер на 
допустимите 
разходи за 
операциите, 
избрани за 
подпомагане (в 
евро)

Общ размер на 
публичното 
финансиране за 
операциите, 
избрани за 
подпомагане (в 
евро)

Дял от общия 
размер на 
отпуснатите 
средства, 
покрит с 
избраните 
операции (%)

борси или кейовете за разтоварване 
и покритите лодкостоянки; 
изграждане на лодкостоянки с цел 
подобряване на безопасността на 
рибарите (+ член 44, параграф 1, 
буква е) — риболов във вътрешни 
водоеми)

2 -  Насърчаване на 
устойчиви в екологично 
отношение, иновативни, 
конкурентоспособни и 
основани на знания 
аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите

1 - Предоставяне на подпомагане за 
засилването на технологичното 
развитие, иновациите и трансфера на 
знания

03 01 - Член 47 Иновации 1 650 000,00 1 237 500,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

2 -  Насърчаване на 
устойчиви в екологично 
отношение, иновативни, 
конкурентоспособни и 
основани на знания 
аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите

2 - Подобряване на 
конкурентоспособността и 
жизнеспособността на предприятията в 
сектора на аквакултурите, включително 
подобряване на безопасността и 
условията на труд, по-специално на 
МСП

03 01 - Член 48, параграф 1, букви а) — 
г), е) — з): Продуктивни инвестиции 
в аквакултурите

15 750 000,00 11 812 500,00 0,00 75,00% 506 658,40 253 329,20 1,61%

2 -  Насърчаване на 
устойчиви в екологично 
отношение, иновативни, 
конкурентоспособни и 
основани на знания 
аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите

2 - Подобряване на 
конкурентоспособността и 
жизнеспособността на предприятията в 
сектора на аквакултурите, включително 
подобряване на безопасността и 
условията на труд, по-специално на 
МСП

03 02 - Член 52 Насърчаване на нови 
производители на аквакултури, 
развиващи устойчиво производство

8 500 000,00 6 375 000,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

2 -  Насърчаване на 
устойчиви в екологично 
отношение, иновативни, 
конкурентоспособни и 
основани на знания 
аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите

3 - Опазване и възстановяване на 
водното биологично разнообразие и 
подобряване на екосистемите, свързани 
с аквакултури, и насърчаване на 
аквакултури с ефективно използване на 
ресурсите

04 01 - Член 48, параграф 1, буква к) 
Продуктивни инвестиции в 
аквакултурите — повишаване на 
енергийната ефективност, енергия 
от възобновяеми източници

1 375 000,00 1 031 250,00 412 500,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

2 -  Насърчаване на 
устойчиви в екологично 
отношение, иновативни, 
конкурентоспособни и 
основани на знания 
аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите

3 - Опазване и възстановяване на 
водното биологично разнообразие и 
подобряване на екосистемите, свързани 
с аквакултури, и насърчаване на 
аквакултури с ефективно използване на 
ресурсите

06 02 - Член 48, параграф 1, букви д), и) 
и й) Продуктивни инвестиции в 
аквакултурите — ефективност на 
ресурсите, намаляване на 
използването на вода и химикали, 
рециркулационни системи, които 
свеждат до минимум потреблението 
на вода

2 750 000,00 2 062 500,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

2 -  Насърчаване на 
устойчиви в екологично 
отношение, иновативни, 

3 - Опазване и възстановяване на 
водното биологично разнообразие и 
подобряване на екосистемите, свързани 

06 04 - Член 53 Преминаване към схеми 
по управление на околната среда и 
одитиране и биологични 

565 000,00 423 750,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%
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Приоритет на Съюза Избрана специфична цел Тематична 
цел

Мярка Общо 
публично 
финансиране 
(в евро)

Участие на 
ЕФМДР (в 
евро)

Средства за 
мерки срещу 
изменението 
на климата от 
участието на 
ЕФМДР (в 
евро)

Процент на 
съфинансиране 
от ЕФМДР (%)

Общ размер на 
допустимите 
разходи за 
операциите, 
избрани за 
подпомагане (в 
евро)

Общ размер на 
публичното 
финансиране за 
операциите, 
избрани за 
подпомагане (в 
евро)

Дял от общия 
размер на 
отпуснатите 
средства, 
покрит с 
избраните 
операции (%)

конкурентоспособни и 
основани на знания 
аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите

с аквакултури, и насърчаване на 
аквакултури с ефективно използване на 
ресурсите

аквакултури

2 -  Насърчаване на 
устойчиви в екологично 
отношение, иновативни, 
конкурентоспособни и 
основани на знания 
аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите

4 - Насърчаване на аквакултури, 
осигуряващи високо равнище на 
опазване на околната среда, и на 
здравето на животните и хуманното 
отношение към тях, както и на 
общественото здраве и безопасност

06 01 - Член 54 Аквакултури, 
осигуряващи услуги за околната 
среда

5 625 000,00 4 218 750,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

3 -  Насърчаване на 
изпълнението на ОПР

1 - Подобряване и предоставяне на 
научни знания, както и подобряване на 
събирането и управлението на данни

06 01 - Член 77 Събиране на данни 4 978 900,00 3 983 120,00 1 593 248,00 80,00% 574 651,56 574 651,56 11,54%

3 -  Насърчаване на 
изпълнението на ОПР

2 - Предоставяне на подпомагане за 
мониторинга, контрола и изпълнението 
чрез повишаване на институционалния 
капацитет и на ефективността на 
публичната администрация, без да се 
увеличава административната тежест

06 01 - Член 76 Контрол и 
правоприлагане

7 435 678,00 6 493 511,00 0,00 87,33% 0,00 0,00 0,00%

4 -  Увеличаване на 
заетостта и 
териториалното 
сближаване

1 - Насърчаване на икономическия 
растеж, социалното приобщаване, 
създаването на работни места и 
предоставяне на подпомагане за 
пригодността за заетост и трудовата 
мобилност в общностите в 
крайбрежните региони и регионите 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

08 01 - Член 62, параграф 1, буква а) 
Подготвително подпомагане

420 154,45 357 130,95 0,00 85,00% 330 826,81 330 826,81 78,74%

4 -  Увеличаване на 
заетостта и 
териториалното 
сближаване

1 - Насърчаване на икономическия 
растеж, социалното приобщаване, 
създаването на работни места и 
предоставяне на подпомагане за 
пригодността за заетост и трудовата 
мобилност в общностите в 
крайбрежните региони и регионите 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

08 02 - Член 65 Изпълнение на 
стратегиите за местно развитие (в 
т.ч. текущи разходи и насърчаване 
на развитието)

17 438 669,55 14 822 869,05 5 929 147,62 85,00% 0,00 0,00 0,00%
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Приоритет на Съюза Избрана специфична цел Тематична 
цел

Мярка Общо 
публично 
финансиране 
(в евро)

Участие на 
ЕФМДР (в 
евро)

Средства за 
мерки срещу 
изменението 
на климата от 
участието на 
ЕФМДР (в 
евро)

Процент на 
съфинансиране 
от ЕФМДР (%)

Общ размер на 
допустимите 
разходи за 
операциите, 
избрани за 
подпомагане (в 
евро)

Общ размер на 
публичното 
финансиране за 
операциите, 
избрани за 
подпомагане (в 
евро)

Дял от общия 
размер на 
отпуснатите 
средства, 
покрит с 
избраните 
операции (%)

5 -  Насърчаване на 
предлагането на пазара и 
преработката

1 - Подобряване на пазарната 
организация за продуктите от риболов 
и аквакултури

03 01 - Член 66 Планове за 
производство и предлагане на пазара

97 000,00 72 750,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

5 -  Насърчаване на 
предлагането на пазара и 
преработката

1 - Подобряване на пазарната 
организация за продуктите от риболов 
и аквакултури

03 02 - Член 67 Помощ за складиране 689 991,00 689 991,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00%

5 -  Насърчаване на 
предлагането на пазара и 
преработката

1 - Подобряване на пазарната 
организация за продуктите от риболов 
и аквакултури

03 03 - Член 68 Мерки за предлагане на 
пазара

970 000,00 727 500,00 0,00 75,00% 0,00 0,00 0,00%

5 -  Насърчаване на 
предлагането на пазара и 
преработката

2 - Насърчаване на инвестициите в 
секторите на преработването и 
предлагането на пазара

03 01 - Член 69 Преработване на 
продуктите от риболов и 
аквакултури

10 950 000,00 8 212 500,00 75,00% 9 752 362,17 4 753 400,51 43,41%

6 -  Насърчаване на 
изпълнението на 
интегрираната морска 
политика

1 - Разработване и изпълнение на 
интегрираната морска политика

06 01 - Член 80, параграф 1, буква а) 
Интегрирано морско наблюдение

1 666 667,00 1 250 000,25 75,00% 0,00 0,00 0,00%

6 -  Насърчаване на 
изпълнението на 
интегрираната морска 
политика

1 - Разработване и изпълнение на 
интегрираната морска политика

06 02 - Член 80, параграф 1, буква б) 
Насърчаване на опазването на 
морската среда и устойчиво 
използване на морските и 
крайбрежните ресурси

833 333,86 625 000,40 250 000,16 75,00% 0,00 0,00 0,00%

6 -  Насърчаване на 
изпълнението на 
интегрираната морска 
политика

1 - Разработване и изпълнение на 
интегрираната морска политика

06 03 - Член 80, параграф 1, буква в) 
Повишаване на знанията за 
състоянието на морската среда

833 333,14 624 999,35 249 999,74 75,00% 0,00 0,00 0,00%

7 -  Техническа помощ 1 - Техническа помощ 01 - Член 78 Техническа помощ по 
инициатива на държавите членки

5 500 000,00 4 125 000,00 0,00 75,00% 2 800 686,45 2 800 686,45 50,92%

 Общо 113 543 227,00 88 066 622,00 12 403 572,90 77,56% 14 209 273,56 8 956 982,70 7,89%

Приоритет на Съюза Избрана специфична цел Тематична 
цел

Мярка Средства за 
мерки срещу 
изменението на 
климата от 
операциите, 
избрани за 
подпомагане (в 
евро)

Общ размер на 
допустимите 
разходи, 
декларирани от 
бенефициерите 
пред 
управляващия 
орган (в евро)

Общ размер на 
допустимите 
публични разходи, 
декларирани от 
бенефициерите 
пред 
управляващия 
орган (в евро)

Дял на общите 
допустими 
публични разходи, 
декларирани от 
бенефициерите, от 
общия размер на 
отпуснатите 
средства (%)

Средства за мерки 
срещу изменението 
на климата от 
общия размер на 
допустимите 
публични разходи, 
декларирани от 
бенефициерите пред 
управляващия орган 
(в евро)

Брой на 
избраните 
операции

1 -  Насърчаване на 
устойчиво в екологично 
отношение, иновативно, 
конкурентоспособно и 
основано на знания 
рибарство с ефективно 

1 - Намаляване на въздействието на 
рибарството върху морската среда, 
включително избягване и намаляване, 
доколкото е възможно, на нежелания 
улов

06 02 - Член 38 Ограничаване на 
въздействието на риболова върху 
морската среда и приспособяване на 
риболова към опазването на видовете 
(+ член 41, параграф 1, буква в) - 
риболов във вътрешни водоеми)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
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Приоритет на Съюза Избрана специфична цел Тематична 
цел

Мярка Средства за 
мерки срещу 
изменението на 
климата от 
операциите, 
избрани за 
подпомагане (в 
евро)

Общ размер на 
допустимите 
разходи, 
декларирани от 
бенефициерите 
пред 
управляващия 
орган (в евро)

Общ размер на 
допустимите 
публични разходи, 
декларирани от 
бенефициерите 
пред 
управляващия 
орган (в евро)

Дял на общите 
допустими 
публични разходи, 
декларирани от 
бенефициерите, от 
общия размер на 
отпуснатите 
средства (%)

Средства за мерки 
срещу изменението 
на климата от 
общия размер на 
допустимите 
публични разходи, 
декларирани от 
бенефициерите пред 
управляващия орган 
(в евро)

Брой на 
избраните 
операции

използване на ресурсите
1 -  Насърчаване на 
устойчиво в екологично 
отношение, иновативно, 
конкурентоспособно и 
основано на знания 
рибарство с ефективно 
използване на ресурсите

1 - Намаляване на въздействието на 
рибарството върху морската среда, 
включително избягване и намаляване, 
доколкото е възможно, на нежелания 
улов

06 03 - Член 39 Иновации, свързани с 
опазването на морските биологични 
ресурси (+ член 41, параграф 1, буква 
в) - риболов във вътрешни водоеми)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 -  Насърчаване на 
устойчиво в екологично 
отношение, иновативно, 
конкурентоспособно и 
основано на знания 
рибарство с ефективно 
използване на ресурсите

1 - Намаляване на въздействието на 
рибарството върху морската среда, 
включително избягване и намаляване, 
доколкото е възможно, на нежелания 
улов

06 04 - Член 40, параграф 1, буква а) 
Опазване и възстановяване на 
морското биологично разнообразие – 
събиране на отпадъци

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 -  Насърчаване на 
устойчиво в екологично 
отношение, иновативно, 
конкурентоспособно и 
основано на знания 
рибарство с ефективно 
използване на ресурсите

1 - Намаляване на въздействието на 
рибарството върху морската среда, 
включително избягване и намаляване, 
доколкото е възможно, на нежелания 
улов

06 05 - Член 43, параграф 2 Рибарски 
пристанища, кейове за разтоварване, 
халета за рибни борси и покрити 
лодкостоянки — инвестиции, 
улесняващи изпълнението на 
задължението за разтоварване на 
целия улов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 -  Насърчаване на 
устойчиво в екологично 
отношение, иновативно, 
конкурентоспособно и 
основано на знания 
рибарство с ефективно 
използване на ресурсите

2 - Опазване и възстановяване на 
водното биологично разнообразие и на 
водните екосистеми

06 01 - Член 40, параграф 1, букви б)—
ж), и) Опазване и възстановяване на 
морското биологично разнообразие 
— принос за по-доброто управление 
или съхранение, изграждане, монтаж 
или осъвременяване на стационарни 
или преносими съоръжения, 
изготвяне на планове за защита и 
управление, свързани с обектите по 

"Натура 2000" и специалните 
защитени територии, управление, 
възстановяване и наблюдение на 
морските защитени територии, 

включително обекти по "Натура 

2000", повишаване на 
осведомеността по въпросите на 
околната среда, участие в други 
действия, целящи поддържането и 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
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Приоритет на Съюза Избрана специфична цел Тематична 
цел

Мярка Средства за 
мерки срещу 
изменението на 
климата от 
операциите, 
избрани за 
подпомагане (в 
евро)

Общ размер на 
допустимите 
разходи, 
декларирани от 
бенефициерите 
пред 
управляващия 
орган (в евро)

Общ размер на 
допустимите 
публични разходи, 
декларирани от 
бенефициерите 
пред 
управляващия 
орган (в евро)

Дял на общите 
допустими 
публични разходи, 
декларирани от 
бенефициерите, от 
общия размер на 
отпуснатите 
средства (%)

Средства за мерки 
срещу изменението 
на климата от 
общия размер на 
допустимите 
публични разходи, 
декларирани от 
бенефициерите пред 
управляващия орган 
(в евро)

Брой на 
избраните 
операции

подобряването на биологичното 
разнообразие и екосистемните услуги

1 -  Насърчаване на 
устойчиво в екологично 
отношение, иновативно, 
конкурентоспособно и 
основано на знания 
рибарство с ефективно 
използване на ресурсите

3 - Осигуряване на равновесие между 
риболовния капацитет и наличните 
възможности за риболов

06 01 - Член 34 Окончателно 
преустановяване на риболовни 
дейности

122 044,09 0,00 0,00 0,00 0,00 8

1 -  Насърчаване на 
устойчиво в екологично 
отношение, иновативно, 
конкурентоспособно и 
основано на знания 
рибарство с ефективно 
използване на ресурсите

4 - Подобряване на 
конкурентоспособността и 
жизнеспособността на предприятията в 
сектора на рибарството, включително на 
дребномащабния крайбрежен флот, и 
подобряване на безопасността и 
условията на труд

03 02 - Член 30 Диверсификация и нови 
форми на доход (+ член 44, параграф 
4 — риболов във вътрешни водоеми)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 -  Насърчаване на 
устойчиво в екологично 
отношение, иновативно, 
конкурентоспособно и 
основано на знания 
рибарство с ефективно 
използване на ресурсите

4 - Подобряване на 
конкурентоспособността и 
жизнеспособността на предприятията в 
сектора на рибарството, включително на 
дребномащабния крайбрежен флот, и 
подобряване на безопасността и 
условията на труд

03 04 - Член 32 Здравословни и 
безопасни условия на труд (+ член 44, 
параграф 1 — риболов във вътрешни 
водоеми)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 -  Насърчаване на 
устойчиво в екологично 
отношение, иновативно, 
конкурентоспособно и 
основано на знания 
рибарство с ефективно 
използване на ресурсите

4 - Подобряване на 
конкурентоспособността и 
жизнеспособността на предприятията в 
сектора на рибарството, включително на 
дребномащабния крайбрежен флот, и 
подобряване на безопасността и 
условията на труд

03 08 - Член 42 Добавена стойност, 
качество на продуктите и използване 
на нежелания улов (+ член 44, 
параграф 1, буква д) — риболов във 
вътрешни водоеми)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

1 -  Насърчаване на 
устойчиво в екологично 
отношение, иновативно, 
конкурентоспособно и 
основано на знания 
рибарство с ефективно 
използване на ресурсите

4 - Подобряване на 
конкурентоспособността и 
жизнеспособността на предприятията в 
сектора на рибарството, включително на 
дребномащабния крайбрежен флот, и 
подобряване на безопасността и 
условията на труд

03 09 - Член 41, параграфи 1 + 3 
Рибарски пристанища, кейове за 
разтоварване, халета за рибни борси 
и покрити лодкостоянки — 
инвестиции за подобряване на 
инфраструктурата на рибарските 
пристанища и халетата за рибни 
борси или кейовете за разтоварване и 
покритите лодкостоянки; изграждане 
на лодкостоянки с цел подобряване 
на безопасността на рибарите (+ член 
44, параграф 1, буква е) — риболов 
във вътрешни водоеми)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
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Приоритет на Съюза Избрана специфична цел Тематична 
цел

Мярка Средства за 
мерки срещу 
изменението на 
климата от 
операциите, 
избрани за 
подпомагане (в 
евро)

Общ размер на 
допустимите 
разходи, 
декларирани от 
бенефициерите 
пред 
управляващия 
орган (в евро)

Общ размер на 
допустимите 
публични разходи, 
декларирани от 
бенефициерите 
пред 
управляващия 
орган (в евро)

Дял на общите 
допустими 
публични разходи, 
декларирани от 
бенефициерите, от 
общия размер на 
отпуснатите 
средства (%)

Средства за мерки 
срещу изменението 
на климата от 
общия размер на 
допустимите 
публични разходи, 
декларирани от 
бенефициерите пред 
управляващия орган 
(в евро)

Брой на 
избраните 
операции

2 -  Насърчаване на 
устойчиви в екологично 
отношение, иновативни, 
конкурентоспособни и 
основани на знания 
аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите

1 - Предоставяне на подпомагане за 
засилването на технологичното 
развитие, иновациите и трансфера на 
знания

03 01 - Член 47 Иновации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2 -  Насърчаване на 
устойчиви в екологично 
отношение, иновативни, 
конкурентоспособни и 
основани на знания 
аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите

2 - Подобряване на 
конкурентоспособността и 
жизнеспособността на предприятията в 
сектора на аквакултурите, включително 
подобряване на безопасността и 
условията на труд, по-специално на 
МСП

03 01 - Член 48, параграф 1, букви а) — 
г), е) — з): Продуктивни инвестиции 
в аквакултурите

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12

2 -  Насърчаване на 
устойчиви в екологично 
отношение, иновативни, 
конкурентоспособни и 
основани на знания 
аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите

2 - Подобряване на 
конкурентоспособността и 
жизнеспособността на предприятията в 
сектора на аквакултурите, включително 
подобряване на безопасността и 
условията на труд, по-специално на 
МСП

03 02 - Член 52 Насърчаване на нови 
производители на аквакултури, 
развиващи устойчиво производство

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2 -  Насърчаване на 
устойчиви в екологично 
отношение, иновативни, 
конкурентоспособни и 
основани на знания 
аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите

3 - Опазване и възстановяване на 
водното биологично разнообразие и 
подобряване на екосистемите, свързани 
с аквакултури, и насърчаване на 
аквакултури с ефективно използване на 
ресурсите

04 01 - Член 48, параграф 1, буква к) 
Продуктивни инвестиции в 
аквакултурите — повишаване на 
енергийната ефективност, енергия от 
възобновяеми източници

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2 -  Насърчаване на 
устойчиви в екологично 
отношение, иновативни, 
конкурентоспособни и 
основани на знания 
аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите

3 - Опазване и възстановяване на 
водното биологично разнообразие и 
подобряване на екосистемите, свързани 
с аквакултури, и насърчаване на 
аквакултури с ефективно използване на 
ресурсите

06 02 - Член 48, параграф 1, букви д), и) 
и й) Продуктивни инвестиции в 
аквакултурите — ефективност на 
ресурсите, намаляване на 
използването на вода и химикали, 
рециркулационни системи, които 
свеждат до минимум потреблението 
на вода

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

2 -  Насърчаване на 
устойчиви в екологично 
отношение, иновативни, 
конкурентоспособни и 
основани на знания 
аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите

3 - Опазване и възстановяване на 
водното биологично разнообразие и 
подобряване на екосистемите, свързани 
с аквакултури, и насърчаване на 
аквакултури с ефективно използване на 
ресурсите

06 04 - Член 53 Преминаване към схеми 
по управление на околната среда и 
одитиране и биологични аквакултури

0,00 0,00 0,00 0
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Приоритет на Съюза Избрана специфична цел Тематична 
цел

Мярка Средства за 
мерки срещу 
изменението на 
климата от 
операциите, 
избрани за 
подпомагане (в 
евро)

Общ размер на 
допустимите 
разходи, 
декларирани от 
бенефициерите 
пред 
управляващия 
орган (в евро)

Общ размер на 
допустимите 
публични разходи, 
декларирани от 
бенефициерите 
пред 
управляващия 
орган (в евро)

Дял на общите 
допустими 
публични разходи, 
декларирани от 
бенефициерите, от 
общия размер на 
отпуснатите 
средства (%)

Средства за мерки 
срещу изменението 
на климата от 
общия размер на 
допустимите 
публични разходи, 
декларирани от 
бенефициерите пред 
управляващия орган 
(в евро)

Брой на 
избраните 
операции

2 -  Насърчаване на 
устойчиви в екологично 
отношение, иновативни, 
конкурентоспособни и 
основани на знания 
аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите

4 - Насърчаване на аквакултури, 
осигуряващи високо равнище на 
опазване на околната среда, и на 
здравето на животните и хуманното 
отношение към тях, както и на 
общественото здраве и безопасност

06 01 - Член 54 Аквакултури, 
осигуряващи услуги за околната 
среда

0,00 0,00 0,00 0

3 -  Насърчаване на 
изпълнението на ОПР

1 - Подобряване и предоставяне на 
научни знания, както и подобряване на 
събирането и управлението на данни

06 01 - Член 77 Събиране на данни 183 888,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1

3 -  Насърчаване на 
изпълнението на ОПР

2 - Предоставяне на подпомагане за 
мониторинга, контрола и изпълнението 
чрез повишаване на институционалния 
капацитет и на ефективността на 
публичната администрация, без да се 
увеличава административната тежест

06 01 - Член 76 Контрол и 
правоприлагане

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

4 -  Увеличаване на 
заетостта и 
териториалното 
сближаване

1 - Насърчаване на икономическия 
растеж, социалното приобщаване, 
създаването на работни места и 
предоставяне на подпомагане за 
пригодността за заетост и трудовата 
мобилност в общностите в 
крайбрежните региони и регионите 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

08 01 - Член 62, параграф 1, буква а) 
Подготвително подпомагане

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14

4 -  Увеличаване на 
заетостта и 
териториалното 
сближаване

1 - Насърчаване на икономическия 
растеж, социалното приобщаване, 
създаването на работни места и 
предоставяне на подпомагане за 
пригодността за заетост и трудовата 
мобилност в общностите в 
крайбрежните региони и регионите 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

08 02 - Член 65 Изпълнение на 
стратегиите за местно развитие (в т.ч. 
текущи разходи и насърчаване на 
развитието)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

5 -  Насърчаване на 1 - Подобряване на пазарната 03 01 - Член 66 Планове за производство 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
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Приоритет на Съюза Избрана специфична цел Тематична 
цел

Мярка Средства за 
мерки срещу 
изменението на 
климата от 
операциите, 
избрани за 
подпомагане (в 
евро)

Общ размер на 
допустимите 
разходи, 
декларирани от 
бенефициерите 
пред 
управляващия 
орган (в евро)

Общ размер на 
допустимите 
публични разходи, 
декларирани от 
бенефициерите 
пред 
управляващия 
орган (в евро)

Дял на общите 
допустими 
публични разходи, 
декларирани от 
бенефициерите, от 
общия размер на 
отпуснатите 
средства (%)

Средства за мерки 
срещу изменението 
на климата от 
общия размер на 
допустимите 
публични разходи, 
декларирани от 
бенефициерите пред 
управляващия орган 
(в евро)

Брой на 
избраните 
операции

предлагането на пазара и 
преработката

организация за продуктите от риболов и 
аквакултури

и предлагане на пазара

5 -  Насърчаване на 
предлагането на пазара и 
преработката

1 - Подобряване на пазарната 
организация за продуктите от риболов и 
аквакултури

03 02 - Член 67 Помощ за складиране 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

5 -  Насърчаване на 
предлагането на пазара и 
преработката

1 - Подобряване на пазарната 
организация за продуктите от риболов и 
аквакултури

03 03 - Член 68 Мерки за предлагане на 
пазара

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

5 -  Насърчаване на 
предлагането на пазара и 
преработката

2 - Насърчаване на инвестициите в 
секторите на преработването и 
предлагането на пазара

03 01 - Член 69 Преработване на 
продуктите от риболов и аквакултури

0,00 0,00 0,00 13

6 -  Насърчаване на 
изпълнението на 
интегрираната морска 
политика

1 - Разработване и изпълнение на 
интегрираната морска политика

06 01 - Член 80, параграф 1, буква а) 
Интегрирано морско наблюдение

0,00 0,00 0,00 0

6 -  Насърчаване на 
изпълнението на 
интегрираната морска 
политика

1 - Разработване и изпълнение на 
интегрираната морска политика

06 02 - Член 80, параграф 1, буква б) 
Насърчаване на опазването на 
морската среда и устойчиво 
използване на морските и 
крайбрежните ресурси

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

6 -  Насърчаване на 
изпълнението на 
интегрираната морска 
политика

1 - Разработване и изпълнение на 
интегрираната морска политика

06 03 - Член 80, параграф 1, буква в) 
Повишаване на знанията за 
състоянието на морската среда

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

7 -  Техническа помощ 1 - Техническа помощ 01 - Член 78 Техническа помощ по 
инициатива на държавите членки

0,00 259 900,73 259 900,73 4,73 0,00 5

 Общо 305 932,58 259 900,73 259 900,73 0,23 0,00 53
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Таблица 5: Разходи за операциите, осъществени извън програмния район (член 70 
от Регламент (ЕС) № 1303/2013)
Приоритет на Съюза Допустими разходи в 

рамките на ЕФМДР, 
направени при операции 
извън програмния район 
и декларирани от 
бенефициера пред 
управляващия орган (в 
евро)

Дял на общия 
размер на 
финансовите 
средства по 
приоритетната ос 
(%)

1 - Насърчаване на устойчиво в 
екологично отношение, 
иновативно, 
конкурентоспособно и 
основано на знания рибарство 
с ефективно използване на 
ресурсите
2 - Насърчаване на устойчиви в 
екологично отношение, 
иновативни, 
конкурентоспособни и 
основани на знания 
аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите
3 - Насърчаване на 
изпълнението на ОПР
4 - Увеличаване на заетостта и 
териториалното сближаване
5 - Насърчаване на 
предлагането на пазара и 
преработката
6 - Насърчаване на 
изпълнението на 
интегрираната морска 
политика
7 - Техническа помощ
ОБЩО ОП
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4. ВЪПРОСИ, ЗАСЯГАЩИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА, И ПРИЕТИ КОРЕКТИВНИ МЕРКИ

4.1. Действия, предприети за изпълнение на предварителните условия (член 50, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Таблица 6: Действия, предприети за изпълнение на приложимите предварителни условия, специфични за ЕФМДР
Тематични 
предварителн
и условия, 
които не са 
изпълнени 
или са 
изпълнени 
частично

Неизпълнени 
критерии

Необходими 
действия

Крае
н 
срок

Органи, 
отговарящи 
за 
изпълнениет
о

Действие, 
приключен
о в срок

Изпълнен
и 
критерии

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнени
е на 
оставащит
е действия

Забележка

1 1 - Докладът е 
изготвен в 
съответствие с 
общите насоки, 
приети от 
Комисията

Подаване на 
пълен доклад на 
флота (2016 г.) 
относно баланса 
между 
риболовния 
капацитет и 
възможностите за 
риболов (за 2015 
г.), посочени в 
член 22, параграф 
2 на Регламент 
(ЕС) № 1380/2015, 
в т.ч.:
•

оценк
а на флота по 
дължина и уреди, 
като се използва 
най-модерната и 
най-наличната 
биологична 
информация, по-
специално 
предоставената от 
НТИКР и GFCM, 
съгласно 
изискванията, 
определени в 
Насоките на 
Комисията за 
анализ на баланса 
между 
риболовния 
капацитет и 
възможностите за 

2016-
5-31

ИАРА Не Да Докладът е предаден на ЕК на 15.12.2016 г.
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Тематични 
предварителн
и условия, 
които не са 
изпълнени 
или са 
изпълнени 
частично

Неизпълнени 
критерии

Необходими 
действия

Крае
н 
срок

Органи, 
отговарящи 
за 
изпълнениет
о

Действие, 
приключен
о в срок

Изпълнен
и 
критерии

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнени
е на 
оставащит
е действия

Забележка

риболов 
(COM(2014) 545 
окончателен от 2 
септември 2014 
г.).
• План 
за действие 
съгласно член 22, 
параграф 4 на 
Регламент (ЕС) № 
1380/2013, който 
включва само 
дебалансирани 
сегменти на 
флота.
Българските 
власти полагат 
усилия да 
прилагат 
съответното 
законодателство и 
регулаторни 
инициативи (Да се 
посочат 
законодателните и 
регулаторните 
инициативи и 
техните цели) във 
връзка със 
системата за 
управление на 
флота. 

3 1 - Описание на 
административни
я капацитет за 
изготвяне и 
прилагане на 
многогодишна 
програма за 
събиране на 
данни, която се 
подлага на 
преглед от 
НТИКР и се 

Административен 
капацитет
1. Увеличаване 
броя на 
служителите и 
повишаване на 
тяхната 
компетенция
2 Подобряване на 
информационни 
бази данни 
посредством 

2016-
7-31

ИАРА Не Да Увеличаване броя на служителите и повишаване на тяхната компетенция
- Възлагане на някои от дейностите по НПСД на научните институти. Междинната стъпка е извършена чрез 
подписване на меморандуми с всеки институт и добавяне на клауза във всеки договор, съгласно която те са 
длъжни да попълнят съответните таблици от докладването за Средиземно и Черно море.
- Назначаване на още служители в ИАРА, които да работят по програмата за данни – един допълнителен 
служител е включен в дейностите по изпълнение на НПСД, считано от февруари 2016 г. Въвеждащото обучение 
на служителя беше проведено между 02 и 06.2016 г. Експертът е посетил две експертни работни групи по 
НПСУИДСР на 12.02.2016 г. и 02.05.2016 г., участвал е в работна група по вътрешна и външна политика в 
рибарството, участие в експертна работна група 16-03 на Научно-технически и икономически комитет в 
рибарството за изготвяне на годишния икономически доклад за риболовния флот на ЕС.
2. Подобряване на информационни бази данни. Изградена е централна база данни, която е била приета на 
31.08.2015 г. След изтичане на гаранционното обслужване на 31.08.2016 г. е планирано да бъде сключен 
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Тематични 
предварителн
и условия, 
които не са 
изпълнени 
или са 
изпълнени 
частично

Неизпълнени 
критерии

Необходими 
действия

Крае
н 
срок

Органи, 
отговарящи 
за 
изпълнениет
о

Действие, 
приключен
о в срок

Изпълнен
и 
критерии

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнени
е на 
оставащит
е действия

Забележка

приема от 
Комисията

създаване на 
централна база 
данни за всички 
данни и 
подходяща ИТ 
поддръжка.
3 Разработване на 
информационна 
система и 
централна база 
данни за 
обработка на 
данните, с цел 
подобряване на 
разпространениет
о на точни и 
обобщени данни 
на крайните 
потребителски 
заявки.  

договор за поддръжка. Избран изпълнител за следгаранционно обслужване – сключен договор на 26 септември 
2016 г. ИАРА е предоставила потребителско име и парола за достъп на Комисията. http://95.43.208.104
3.Разработване на информационна система и централна база данни за обработка на данните. Проведена е 
процедура за избор на изпълнител, който ще изгради модул към съществуващата централна база данни. На 
23.11.2016 г. е сключен договор за изграждане на модул за обработка на икономическите и социалните данни за 
риболовния флот. Към м. февруари 2017 г. модулът е приет от изпълнителния директор на
ИАРА. http://95.43.208.104

3 1 - Описание на 
административни
я капацитет за 
изготвяне и 
прилагане на 
многогодишна 
програма за 
събиране на 
данни, която се 
подлага на 
преглед от 
НТИКР и се 
приема от 
Комисията

Ефективно 
изпълнение на 
националната 
програма за 
събиране на данни 
(НПСД) 2014-
2016:
Националната 
програма за 
събиране на данни 
да бъде изцяло 
изпълнена и 
съответните 
данни да бъдат 
подадени. 

2016-
5-31

ИАРА Да Да Националната програма за събиране на данни е изцяло изпълнена и съответните данни са подадени.
Извършване на научни изследвания за състоянието на запаси от дънни видове и пелагични видове.
Едно дънно и едно пелагично изследване бяха извършени през есенно-зимния период на 2015 г. Институтът по 
океанология към БАН проведе пелагично трално изследване през декември 2015 и биологичен мониторинг на 
разтоварванията от трицона. Институтът по рибни ресурси – Варна и Институтът по рибарство и аквакултури –
Пловдив проведоха оценка на запаса на калкан в българските води на Черно море през есенно - зимния сезон на 
2015 г. и биологичен мониторинг на разтоварванията от калкан.
Годишният отчет по НПСД беше изготвен и изпратен в срок 31.05.2017 г., съгласно Регламент(ЕО) № 665/2008.
http://iara.government.bg/?page_id=19140&lang=en 

3 1 - Описание на 
административни
я капацитет за 
изготвяне и 
прилагане на 
многогодишна 
програма за 
събиране на 

Изменение на 
НПСД (2014-
2020)

2015-
12-31

ИАРА Не Да Ежегодната актуализация на НПСД е годишен Работен план за събиране на данни, като съгласно Решение за 
изпълнение на Комисията от 19.08.2016 за определяне на правила относно формата на представянето на 
работни планове за събиране на данни в секторите на рибарството и аквакултурите, срокът за представяне от 
държавите членки на ЕК по електронен път на Работните планове за събиране на данни е 31 октомври. 
Проектът на Работен план за събиране на данни 2017-2019 е изготвен. Проведена е консултация с партниращите 
научни институти. Планът беше финализиран и предоставен на Комисията в срок (31.10.2016). След 
проведената работна група на експертите към НТИКР между 7 и 11-ти ноември бяха предоставени коментарите 
на Комисията и Работният план бе актуализиран. Съгласно чл. 21 Регламент (ЕС) №508/2014 Комисията приема 
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Тематични 
предварителн
и условия, 
които не са 
изпълнени 
или са 
изпълнени 
частично

Неизпълнени 
критерии

Необходими 
действия

Крае
н 
срок

Органи, 
отговарящи 
за 
изпълнениет
о

Действие, 
приключен
о в срок

Изпълнен
и 
критерии

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнени
е на 
оставащит
е действия

Забележка

данни, която се 
подлага на 
преглед от 
НТИКР и се 
приема от 
Комисията

актове за изпълнение, с които одобрява работните планове до 31 декември на годината, предхождаща годината, 
през която трябва да се прилага работният план. Работният план на България за периода 2017-2019 г. е одобрен 
с Решение за изпълнение на Комисията от 23.01.2017 г. за одобряване на представения от България работен 
план за събиране на данни в сектора на рибарството и аквакултурите за периода 2017-2019 г. 
https://datacollection.jrc.ec.europa.eu/documents/10213/994679/WP_Bulgaria_2017-2019.pdf 
http://iara.government.bg/?page_id=19140&lang=en 

3 1 - Описание на 
административни
я капацитет за 
изготвяне и 
прилагане на 
многогодишна 
програма за 
събиране на 
данни, която се 
подлага на 
преглед от 
НТИКР и се 
приема от 
Комисията

Преглед на 
нормативната 
рамка относно 
РСД.

2016-
1-31

ИАРА Не Да Извършен преглед на нормативната рамка относно Рамката за събиране на данни за рибните ресурси (Data 
collection framework – DCF). Съгласно действие 1. от Плана за изпълнение на условието е извършен преглед на 
нормативната рамка относно DCF. В резултат на анализа, ИАРА е изготвила Рамкова позиция за предложение 
за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на рамка на Съюза за събиране, 

управление и използване на данни в сектор "Рибарство" и за подкрепа на научните консултации във връзка с 
Общата политика в областта на рибарството и коментари по предложения вариант на текстовете от регламента. 
Част от коментарите на България са отразени в компромисния вариант, изготвен от Председателството. 
Конкретни текстове свързани с подобряването на събирането на данни в сектор рибарство са включени в ЗИД 
на ЗРА. 
http://eunet.government.bg/eunet/login.aspx?ReturnUrl=%2feunet%2fframeposition.aspx%3fFramePositionID%3d932
448 

3 1 - Описание на 
административни
я капацитет за 
изготвяне и 
прилагане на 
многогодишна 
програма за 
събиране на 
данни, която се 
подлага на 
преглед от 
НТИКР и се 
приема от 
Комисията

Приемане на нова 
национална 
законодателна 
рамка

2016-
12-31

ИАРА Да Да Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите, в частта за докладване на данни от 
предприятията за преработка на риба и други водни организми и лицата, които развъждат и отглеждат риба и 
други водни организми е одобрен от парламентарната Комисия по земеделие и храни.
ЗИД на ЗРА е приет от Народното събрание, обн. ДВ. бр.105 от 30 Декември 2016г. 

3 2 - Описание на 
административни
я капацитет за 
изготвяне и 
прилагане на 
работни планове 
за събиране на 
данни, който се 
подлага на 
преглед от 

Ефективно 
изпълнение на 
националната 
програма за 
събиране на данни 
(НПСД) 2014-
2016:
Сключване на 
споразумение с 
българските 

2015-
11-30

ИАРА Не Да
На 14.01.2016 г. е подписан меморандум между ИАРА и Института по океанология "Проф. Фритьоф Нансен" 
във  Варна.   Двете   страни  ще  подпомагат  взаимно  дейността  си  за  извършване   на   съвременни  научни 
изследвания, отговарящи на изискванията на Общата Политика в Рибарството на Европейския съюз. През м. 
януари 2016 г. са подписани и меморандуми за сътрудничество между ИАРА и Институт по рибни ресурси -
Варна към Селскостопанска академия и между ИАРА и Института по рибарство и аквакултури - Пловдив.
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Тематични 
предварителн
и условия, 
които не са 
изпълнени 
или са 
изпълнени 
частично

Неизпълнени 
критерии

Необходими 
действия

Крае
н 
срок

Органи, 
отговарящи 
за 
изпълнениет
о

Действие, 
приключен
о в срок

Изпълнен
и 
критерии

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнени
е на 
оставащит
е действия

Забележка

НТИКР и се 
приема от 
Комисията

научни институти.

3 3 - Описание на 
капацитета от 
осигурени 
човешки ресурси 
за постигане на 
двустранни или 
многостранни 
споразумения с 
други държави 
членки при 
поделяне на 
работата за 
събиране на 
данни

Осигуряване 
участие на 
представители, 
отговорни за 
събирането на 
данни на 
международни 
срещи.

2015-
12-31

ИАРА Не Да Представители на ИАРА, отговарящи за събирането на данни, участваха през 2017 г. в регионалните 
координационни срещи на Средиземно море и Черно море.
Водена е активна комуникация със служители от ЕК и Румъния. През  февруари 2017 г. в Бургас, България и 
през май 2017 в Констанца, Румъния са проведени координационни срещи между България и Румъния.

3 3 - Описание на 
капацитета от 
осигурени 
човешки ресурси 
за постигане на 
двустранни или 
многостранни 
споразумения с 
други държави 
членки при 
поделяне на 
работата за 
събиране на 
данни

Подобряване на 
координацията 
между научните 
партньори с 
отговорните за 
събирането на 
данни органи.

2015-
12-31

ИАРА Не Да На 14.01.2016 г. е подписан меморандум между ИАРА и Института по океанология „Проф. Фритьоф Нансен”
във  Варна.   Двете   страни  ще  подпомагат  взаимно  дейността  си  за  извършване   на   съвременни  научни
изследвания,   отговарящи   на   изискванията   на   Общата   Политика   в   Рибарството   на   Европейския   
съюз: http://iara.government.bg/?p=17834 
През м. януари 2016 г. са подписани и меморандуми за сътрудничество между ИАРА и Институт по рибни
ресурси - Варна към Селскостопанска академия и между ИАРА и Института по рибарство и аквакултури -
Пловдив: http://iara.government.bg/?p=17834 

4 1 - Описание на 
административни
я капацитет за 
изготвяне и 
изпълнение на 
раздела от 
оперативната 
програма, който 
се отнася до 
националната 
програма за 
финансиране на 
контрола за 
периода 2014—

Изпълнение на 
План за действие 
за обществени 
поръчки — Общо 
предварително 
условие номер 
четири.

2016-
12-31

МИ, АОП, 
МЗХ

Не Да Докладът за изпълнение на Общо предварително условие 4 "Обществени поръчки" е въведен в SFC на
23.03.2017г. 
С писмо от 16.11.2017 г. ЕК потвърждава изпълнението на специфичното предварително условиие за контрол
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Тематични 
предварителн
и условия, 
които не са 
изпълнени 
или са 
изпълнени 
частично

Неизпълнени 
критерии

Необходими 
действия

Крае
н 
срок

Органи, 
отговарящи 
за 
изпълнениет
о

Действие, 
приключен
о в срок

Изпълнен
и 
критерии

Очаквана 
дата за 
пълното 
изпълнени
е на 
оставащит
е действия

Забележка

2020 г., посочена 
в член 18, 
параграф 1, буква 
о)
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4.2. Въпроси, засягащи изпълнението на програмата, и предприети корективни мерки 
(член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

Идентифицирани причини за забавянето и приложени мерки за преодоляването му.

А. Значими промени в управлението на Програмата.

Едва на 10.11.2017 г. с Решение на Министерски съвет № 693 бяха определени управляващите 
органи по ПМДР. С окончателното определяне на УО и СО, както и с приемането на измененията в 
ПМДР се създадоха условия за ускоряване изпълнението на Програмата.За постигане на целите в 
рамката за изпълнение, УО предприе действия по отваряне на 7 приема по мерки от рамката за 
изпълнение.В ИГРП за 2018 г. са предвидени 14 мерки на обща стойност приблизително 95 млн. 
лв. БФП, като е даден приоритет на мерките, които са с най-голямо значение за рамката за 
изпълнение на Програмата, както и на тези, към които е бил проявен най-голям интерес от страна 
на бенефициентите.

Б. Липса на достатъчно административен капацитет.

Назначени са нови 8 служители в Управляващия орган.

Предприети са действия за  подобряване на комуникацията с бенефициентите и са проведени 
обучения за  укрепване на административния капацитет.

Разработен е детайлен план за действие за преодоляване на забавянето на изпълнението.

В. Липса на активност от страна на бенефициентите.

От всички обявени през 2017 г. мерки, най-голяма активност от страна на бенефициентите беше 
регистрирана по Мерки 2.2, 4.1 И 5.4. По останалите мерки не се регистрира висока активност, а по 
някои мерки липсват подадени проектни предложения (мярка 1.7), т.е. няма интерес от страна на 
бенефициентите.

Причини:

 Проблеми при прилагането на Закона за водите в областта на аквакултурата, 
възпрепятстващи дейността nа производителите, които кандидатстват по ПМДР, както и 
трудности, свързани с продължаване на разрешителните за водоползване чрез водовземане 
от повърхностни води с цел аквакултура, както и с издаване на ново разрешително;

 Задължения по процедури за заустване на отпадни води в повърхностни води по Закона за 
водите;

 Невъзможност за нормално извършване на аквакултурна дейност и необходимост от 
определяне на защитни нива (коти) на водата при експлоатацията на язовирите, в които се 
извършва аквакултурна дейност в садки;

 Необходимост от извършване на законови промени с цел защита на аквакултурната дейност, 
както и предприемане на мерки за по-рационалното използване на водите в язовирите, в 
които се извършва аквакултурна дейност в мрежести клетки;
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 Изискването за поставяне на измервателни уреди за водоползване, които са на значителна 
стойност, при сключване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;

 Нежелание на собствениците на язовири за сключване на договор за наем за срок, който е 
по-дълъг от 5 години и изискването в договора за наем да залегне клауза всички разходи по 
поддръжка на язовира, свързани с предотвратяването на бедствия, да се поемат от 
производителя на аквакултури;

 Недостатъчно добре развита търговска мрежа и липса на създадени организации на 
производителите на продукти от риболов и аквакултури;

  В България липсват достатъчно преработвателни предприятия, които да изкупуват 
местната продукция от риба и аквакултури;

 Природните условия в Черно море се различават съществено от условията в страните от 
Западна Европа или други развити в морско отношение страни – сезоннен характер на 
риболова в Черно море, повлиян от годишния температурен режим на черноморските води

 Затруднения при набавянето на финансови средства за реализиране на проектите от страна 
на бенефициентите;

За преодоляване на тези затруднения са предприети мерки, свързани с провеждане на работни 
срещи и мероприятия, информационни събития, разговори с МОСВ и са предприети действия за 
промяна на Закона за водите. 

Предложения за мерки за преодоляване на забавянето.

 Изготвен е “action plan” с детайлно описани мерки и действия, които трябва да се 
предприемат по всяка мярка за подпомагане, както и срокове за изпълнението им;

 Разширяване обхвата на лицата, които могат да кандидатстват по мерките;
 Увеличаване броя на междинните плащания – промяната се отнася за всички мерки, по 

които предстои да бъде отворен прием на проекти.
 Разширяване на мерките за публичност и прозрачност по програмата с оглед очертаване на 

конкретните нужди от информираност и публичност на ПМДР, реклама, PR и обучения за 
администрацията, кандидатите и бенефициентите по ПМДР.

 Съкратени са сроковете за:оценка на проектни предложения; за осъществяване на 
последващ контрол на проведените от бенефициентите процедури за избор на изпълнител;за 
обработка на искания за плащане;

 Предложена промяна на ПМДР с оглед осигуряване на постигането на междинните цели и 
изпълнение на Рамката за изпълнение;

 УО осъществява непрекъсната комуникация с бенефициентите и оказва методическа помощ 
при изпълнение на договорите.

 Търсят се възможности за обмяна на добри практики с другите Управляващи органи.
 Използване на  външни експерти, които да подпомагат работата на  УО на ПМДР.
 Участие на експерти в работни групи на FARNET, FAME, обмяна на опит и др.

Прогноза за предстоящи плащания и постигне на финансовите индикатори.

*Прогнозата за постигането на финансовите индикатори (ФИ) е на база сключените договори 
и изпълнението по тях (заявени плащания) при допускането, че договорените суми ще бъдат 
изцяло изплатени през 2018г.
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ПС 1

През 2017 г. са сключени 8 договора за, на стойност 477 394,96 лв. БФП/ 244 087.67 евро. (мярка 
1.3)

През 2018 г. предстои сключване на 2 договора по мярка 1.8 със стойност на 8 797 545, 54 лв./4 498 
113.61 евро БФП, но през 2018 г. е предвидено само междинно плащане по единия от договорите.

Обща стойност на сключените  10 договора – 4 742 201,78 евро.

ФИ за 2018 г. е 5 000 000 евро - прогнозира изпълнение на междинната цел (МЦ) от  49%.

ПС 2

През 2017г. са сключени 12 договора на стойност 495 468,85 лв./253 329,20 евро.

През 2017 г. са одобрени 30 проектни предложения на стойност 16 869 872,85 лв., които предстои 
да бъдат изпълнявани през 2018 г.

ФИ за 2018 г. е 10 000 000 евро - прогнозира се изпълнение на МЦ от 65%.

ПС 3

През 2017г. е сключен 1 договор по мярка 3.2 на стойност 1 123 920,76 лв./ 574 651,56 евро.

ФИ за 2018 г. е 3 000 000 евро. Очаква се сключването на  1 договор по мярка 3.2 и 12 договора по 
мярка 3.1.

Прогнозира  се постигане на МЦ от 65%.

ПС 4

През 2017г. са сключени 14 договора по мярка 4.1 на стойност 647 041 лв./330 826,81 евро.

През 2018 г. предстои сключването на 8 договора по мярка 4.2 за текущи разходи и разходи за 
популяризирането на МИРГ в размер на 7 276 620 лв./ 3 720 476.73 евро.

ФИ за 2018 г. е 2 000 000 евро - прогнозира се изпълнение на МЦ от 65 %.
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ПС 5

Сключени 13 договора на стойност 9 296 843,32 лв./ 4 753 400,51 евро БФП

Финансовият индикатор за 2018 г. е 3 500 000 евро - прогнозира се изпълнение на МЦ от 85 %.

ПС 6

През 2017 г. няма отворени мерки от ПС 6, съответно няма и сключени договори.

Финансовият индикатор за 2018 г. е 500 000 евро. Предвидена за отваряне през 2018 г. е мярка 6.1. 
Интегрирано морско наблюдение с БФП  3 259 717,32 лв.  Прогнозира се сключването на договор и 
постигане на МЦ от 100%.
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5. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТЕЖКИ НАРУШЕНИЯ И КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ (ЧЛЕН 114, ПАРАГРАФ 2 ОТ 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014)

Информация и предприети действия в случаите на тежки нарушения, посочени в член 10, 
параграф 1, и неспазване на условията за дълготрайност и коригиращи действия, посочени в 
член 10, параграф 2.

Съгласно чл. 93 от Регламент 1224/2009 се въвежда изискване към държавите-членки да записват в 
национален регистър всички нарушения на ОПОР от кораби, плаващи под техен флаг или от техни 
граждани.

В Информационно-статистическата система на ИАРА съществува модул за административно-
наказателната дейност, където се записва информация за съставените актове за административни 
нарушения, издадените наказателни постановления (включително и влезлите в сила), наложените 
санкции, информация за инспектора, който е съставил акта, нарушената разпоредба, информация 
за лицето (физическо или юридическо) извършило нарушението и др.

Координирането и комуникацията с други държави-членки се осъществява в случай на установено 
нарушение на кораб плаващ под български флаг във водите на друга държава. В този случай е 
редно да се предостави всякаква налична информация, поискана от държавата, която води 
административно-наказателното производство. В последните години България не е получавала 
запитвания за получаване на допълнителна информация от страна на друга държава-членка.
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6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИЯТА, ПРЕДПРИЕТИ С ОГЛЕД СПАЗВАНЕ НА ЧЛЕН 41, ПАРАГРАФ 8 
(ЧЛЕН 114, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014)

Трябва да бъде представено обобщение на предприетите действия по напредъка в постигането на 
условието, изложено в член 41, параграф 8, във връзка с приоритета до 60 % от публичната помощ 
да бъдат осигурени за дребномащабния крайбрежен риболовен сектор, включително данни за 
действителния дял на дребномащабния крайбрежен риболов в рамките на операциите, 
финансирани по мярката по член 41, параграф 2

В ПМДР 2014 -2020 са включени 4 мерки, по които се дава приоритет на представителите на 
дребномащабния крайбрежен риболов:

1.1 Диверсификация и нови форми на доход

1.2 Здраве и безопасност

1.7 Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов,

1.8 Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки

 

Приоритетността се изразява чрез даване на допълнителен брой точки, които представляват от 20 
%  до 30% от общия максимален брой точки по съответната процедура за финансиране.

Друг начин, по който се подкрепя дребномащабния крайбрежен риболов е, че представителите на 
сектора получават и по-голям интензитет на помощта (Мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на 
продуктите и използване на нежелания улов“).

На 21.04.2017г. беше даден старт на Мярка 1.3 „Окончателно преустановяване на риболовните 
дейности”. С прилагането на мярката се цели постигане на специфична цел „Осигуряване на 
равновесие между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов”. Общият размер на 
безвъзмездната финансова помощ е 1 681 036 лв. Постъпили са 11 проектни предложения на 
стойност 620 471,70 лв.

Сключени са 8 договора за БФП, на стойност 477 394,96 лв. Всички сключени договори са за 
кораби под 12м. и попадат в сектора на дребномащабния крайбрежен риболов.

На 24.08.2017г. е отворен прием по мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и 
използване на нежелания улов“ с общ размер на финансовата помощ 8 752 355,581 лв., от които    6 
564 266,69 лв. ЕФМДР. С прилагането на мярката се цели подобряване на конкурентоспособността 
и жизнеспособността на предприятията в сектора на рибарството, включително на 
дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността и условията на труд.

В критериите за подбор на проектните предложения е включен и критерия „Проектът се реализира 
от кандидат, представител на дребномащабния крайбрежен риболов“, който носи 30т. от общо 100 
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максимален брой точки или 30% от тежестта на оценката.

По тази мярка максималният интензитет на помощта (50%) за дейности за операции, свързани с 
дребномащабния крайбрежен риболов се увеличава с 30%, т.е. 80%. Не са постъпили проектни 
предложения към края на 2017г. Мярка 1.7. е включена и в ИГРП за 2018г.

На 23.03.2017 г. е отворен прием по мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, 
рибни борси и покрити лодкостоянки“ с общ размер на финансовата помощ 10 400 000 лв., от 
които 7 800 000 лв. ЕФМДР. Прилагането на мярката допринася за постигане на специфична цел 
„Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на 
рибарството, включително на дребномащабния крайбрежен флот, и подобряване на безопасността 
и условията на труд.

В критериите за подбор на проектните предложения за Сектор „Инвестиции насочени към 
изграждане и/или модернизация на покрити лодкостоянки“ е включен и критерия „Инвестицията е 
предназначена за дребномащабния крайбрежен риболов“, който носи 30т. от общо 100 максимален 
брой точки или 30% от тежестта на оценката.

 

Постъпили са 2 проектни предложения на обща стойност  15 889 690,40 лв.

Мярката е включена в ИГРП за 2018 г.

 

В ИГРП за 2018 г. е включена и мярка 1.1“ Диверсификация и нови форми на доход“ 
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7. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙСТВИЯТА, ПРЕДПРИЕТИ С ОГЛЕД ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИКУВАНЕТО 
НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕРИТЕ (ЧЛЕН 114, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014)

Трябва да бъде представено обобщение на предприетите действия в съответствие с приложение V 
към Регламента за ЕФМДР, като се обърне специално внимание на националното законодателство, 
включително евентуалните приложими прагове по отношение на публикуването на данни за 
физически лица

През 2017 г. продължи своевременното актуализиране на секцията "Програма за морско дело и 
рибарство" на Единния информационен портал www.eufunds.bg. Заинтересованите страни имаха 
достъп до цялата налична публична информация като:

- презентации, протоколи и документи от заседанията на Комитетите за наблюдение;

- документи и протоколи от писмени процедури на Комитета за наблюдение;

- обществено обсъждане на документите по предстоящите приеми, вкл. справки с получените и 
отразени коментари;

- пълна документация по отворените приеми, вкл. въпроси и отговори;

- Индикативна годишна работна програма;

- при всяко отваряне на прием - изпращане на прес-съобщение до медиите и публикуването му 
насайта на Министерството на земеделието, храните и горите (www.mzh.government.bg ) и на 
заглавната страница на www.eufunds.bg;

Освен публикации в Единния информационен портал, експерти от Управляващия орган дадоха 
редица интервюта за електронни медии във връзка с актуални теми от Програмата за морско дело и 
рибарство.

С оглед спазване на задължението да се провеждат информационни срещи преди отварянето на 
всяка мярка бяха проведени следните информационни срещи:

- през месец февруари 2017 г. бяха проведени две срещи с представители на асоциации в сектор 
„Рибарство и аквакултури“;

- през месец април УО проведе две информационни срещи във Варна и в Бургас. Организатори на 
мероприятията бяха Областните информационни центрове (ОИЦ) в двата града. Бяха направени 
презентации с цел разясняване условията за кандидатстване по три мерки по програмата – 2.2. 
„Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, 
рибни борси и покрити лодкостоянки“ и 1.3 „Окончателно преустановяване на риболовните 
дейности“;

- На 25.04.2017 г. се проведе среща между представители на УО и представители на Изпълнителна 



BG 63 BG

агенция „Морска администрация“ (ИАМА) и на община Шабла.

- на Общото събрание на сдружение „Черноморски изгрев“, проведено през април във Варна, бяха 
представени мерки 2.2, 1.8 и 1.3.

- През м. юли 2017 г. УО на ПМДР организира обучение на Местни инициативни рибарски групи 
(МИРГ) във връзка с подготовката за разработване на качествени местни стратегии за развитие.

През октомври 2017 г. УО на ПМДР организира семинар на тема „Повишаване на капацитета на 
кандидатите за местно партньорство в разработването на местни стратегии за развитие“- гр. Балчик 
във връзка със самото разработване на местните стратегии за развитие.

На Единния информационен портал е създадена и секция, в която всички оперативни програми 
публикуват списък с бенефициенти, като списъкът е достъпен както на български език, така и на 
английски - https://www.eufunds.bg/index.php/bg/programen-period-2014-2020/operativni-programi-
2014-2020/odobreni-proekti-i-benefitzienti

В допълнение, актуална информация за напредъка по оперативната програма, различни 
видовесправки и списък с бенефициенти се поддържа и от специален модул на Информационната 
система за управление и наблюдение ИСУН 2020 - http://2020.eufunds.bg/bg/0/0

Освен в гореспоменатата секция, списъкът с бенефициенти се публикува и в досието на 
съответната мярка.
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8. ДЕЙНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПЛАНА ЗА ОЦЕНКА И ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКИТЕ (ЧЛЕН 114, 
ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014, ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 
№ 1303/2013)

Следва да бъде представено обобщение на дейностите, предприети във връзка с изпълнението на 
плана за оценка, включително и последващите мерки във връзка с констатациите от оценките.

Следва да бъде представено обобщение на констатациите от всички оценки на програмата, 
представени през предходната финансова година, с посочване на наименованието и референтния 
период на използваните доклади за оценка.

В допълнение тук следва да бъде посочен достъпът до оценките, които са били предоставени на 
разположение на обществеността съгласно член 54, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.

През 2017 г. УО на ПМДР започна подготовка на документация за провеждане на обществена 
поръчка, чрез която избра изпълнител, който да подпомогне УО в изготвянето както на Плана за 
оценка, така и на междинния доклад за 2017.
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9. РЕЗЮМЕ ЗА ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 9 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 
№ 1303/2013)

Следва да бъде публикувано резюме за широката общественост на съдържанието на годишните 
доклади за изпълнението и да бъде качено в системата като отделен файл под формата на 
приложение към годишния доклад за изпълнението.
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10. ДОКЛАД ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ (ЧЛЕН 46, ПАРАГРАФ 1 ОТ 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)
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11. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 4 ОТ 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

11.1. Оценка на данните и на напредъка към постигането на целите на програмата

За всеки приоритет на Съюза следва да се извърши оценка на информацията и данните, 
представени в част А, и на напредъка към постигането на целите на програмата (включващ 
констатациите и препоръките от оценките)
Приоритет на Съюза Оценка на данните и на 

напредъка към постигането на 
целите на програмата

1 - Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, 
иновативно, конкурентоспособно и основано на знания 
рибарство с ефективно използване на ресурсите
2 - Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, 
иновативни, конкурентоспособни и основани на знания 
аквакултури с ефективно използване на ресурсите
3 - Насърчаване на изпълнението на ОПР
4 - Увеличаване на заетостта и териториалното сближаване
5 - Насърчаване на предлагането на пазара и преработката
6 - Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска 
политика
7 - Техническа помощ
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11.2. Оценка на това дали напредъкът, постигнат по отношение на етапните и общите цели, 
е достатъчен, за да се осигури тяхното изпълнение, като се посочват предприетите или 
планираните коригиращи действия

Оценка по приоритети на Съюза на това дали напредъкът, постигнат по отношение на етапните и 
общите цели, е достатъчен, за да се осигури тяхното изпълнение, като при необходимост се 
посочват предприетите или планираните коригиращи действия

Приоритет на Съюза Оценка на това дали напредъкът, постигнат по 
отношение на етапните и общите цели, е 
достатъчен, за да се осигури тяхното изпълнение, 
като се посочват предприетите или планираните 
коригиращи действия

1 - Насърчаване на устойчиво в екологично 
отношение, иновативно, конкурентоспособно 
и основано на знания рибарство с ефективно 
използване на ресурсите
2 - Насърчаване на устойчиви в екологично 
отношение, иновативни, конкурентоспособни 
и основани на знания аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите
3 - Насърчаване на изпълнението на ОПР
4 - Увеличаване на заетостта и териториалното 
сближаване
5 - Насърчаване на предлагането на пазара и 
преработката
6 - Насърчаване на изпълнението на 
интегрираната морска политика
7 - Техническа помощ
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12. ХОРИЗОНТАЛНИ ПРИНЦИПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 
№ 1303/2013)

12.1. Оценка на изпълнението на специфични действия, за да се вземат предвид принципите 
на партньорство и многостепенно управление, изложени в член 5 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013, с особен акцент върху ролята на партньорите при изпълнението на програмата.

12.2. Оценка на изпълнението на специфични действия, за да се вземат предвид принципите 
на насърчаване на равенството между мъжете и жените и на недискриминацията, изложени в 
член 7 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, включително насърчаването на достъпността за 
хората с увреждания, както и разпоредбите, въведени, за да се гарантира интегрирането на 
аспекта за равенството между половете в оперативната програма.

12.3. Оценка на изпълнението на специфични действия, за да се вземат предвид принципите 
на устойчиво развитие, изложени в член 8 от Регламент (ЕС) № 1303/2013, включително 
преглед на действията, предприети за насърчаване на устойчивото развитие.
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13. ДОКЛАДВАНЕ ОТНОСНО ПОДКРЕПАТА, ИЗПОЛЗВАНА ЗА ЦЕЛИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗМЕНЕНИЕТО 
НА КЛИМАТА (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 4 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

Числата се изчисляват автоматично и ще бъдат включени в таблица 4, "Финансови данни". Може 
да бъде дадено пояснение на представените стойности, особено ако действителните данни са по-
ниски от планираното.
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14. ИНТЕЛИГЕНТЕН, УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ (ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 5 ОТ РЕГЛАМЕНТ 
(ЕС) № 1303/2013)

Следва да бъде представена информация и оценка на приноса на оперативната програма към 
постигането на целите на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
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15. ВЪПРОСИ, ЗАСЯГАЩИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА — РАМКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
(ЧЛЕН 50, ПАРАГРАФ 2 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013)

Когато оценката на напредъка, постигнат по отношение на етапните и общите цели, определени в 
рамката на изпълнението, показва, че някои етапни и общи цели не са били постигнати, държавите 
членки следва да посочат основните причини за неуспеха в постигането на тези цели в доклада за 
2019 г. (за етапните цели) и в доклада до крайния срок, посочен в член 138, параграф 1 от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 (за общите цели).
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16. ПО ЦЕЛЕСЪОБРАЗНОСТ, ПРИНОСЪТ КЪМ МАКРОРЕГИОНАЛНИТЕ 
СТРАТЕГИИ И СТРАТЕГИИТЕ ЗА МОРСКИТЕ БАСЕЙНИ

Както е посочено в Регламент (ЕС) № 1303/2013, член 27, параграф 3 относно "съдържанието на 
програмите", член 96, параграф 3, буква д) относно "съдържанието, приемането и изменението на 
оперативните програми по цел "Инвестиции за растеж и работни места" ", член 113, параграф 3, 
член 4, буква г) относно "докладите за изпълнение по целта "Инвестиции за растеж и работни 
места" " и приложение 1, раздел 7.3 относно "приноса на основните програми за 
макрорегионалните стратегии и стратегиите за морските басейни", настоящата програма допринася 
за макрорегионални стратегии и/или стратегии за морските басейни

  Стратегия на ЕС за региона на Балтийско море (EUSBSR)
  Стратегия на ЕС за региона на река Дунав (EUSDR)
  Стратегия на ЕС за региона на Адриатическо и Йонийско море (EUSAIR)
  Стратегия на ЕС за региона на Алпите (EUSALP)
  Стратегия за басейна на Атлантическия океан (ATLSBS)
  Западносредиземноморска стратегия (WestMED)
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Документи
Заглавие на 
документа Вид документ Дата на 

документа
Локален референтен 

номер
Референтен номер на 

Комисията
Контролна 

сума Файлове Дата на 
изпращане

Изпратено 
от

Резюме за гражданите Резюме за 
гражданите

2018-5-31 2398755987 Резюме за 
гражданите 

Контролна сума за всички структурирани данни: 4051161584
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Последни резултати от валидирането

Тежест Код Съобщение
Информация Версията на доклада за изпълнението бе валидирана


