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SFC2014
Потвърждение за получаване

Този документ удостоверява, че на 29 Септември 2020 г. Европейската комисия е получила версия 
2019.0 на доклада за изпълнението на България, изпратена чрез системата SFC2014 от Stoyan Kotov 
(nkotovst) от името на съответната държава членка.

Този документ удостоверява, че Европейската комисия е записала официално в информационната 
система SFC2014, в точно определени дата и час, документите и структурираните данни, описани в 
следващите страници. Тези документи и данни са въведени в системата SFC2014 от потребители, 
официално посочени от държавата членка, и са официално предадени на Европейката комисия от 
лицето, чието име е посочено на първата страница. Това потвърждение за получаване не поражда 
никаква отговорност за Комисията. То представлява единствено потвърждение, че Комисията е 
получила тези документи и данни. Потвърждението за получаване в никакъв случай не може да се счита 
за поет ангажимент за одобрение или приемане.

Потвърждението за получаване е подписано с електронен сертификат, който гарантира датата и часа на 
подписване, както и целостта на настоящия документ. Сертификатът, използван за подписване на 
настоящия документ, е притежание на Европейската комисия и може да бъде проверен чрез съответния 
публичен ключ. И сертификатът, и инструкциите за използване на публичния ключ могат да бъдат 
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изтеглени от сайта за поддръжка на SFC 2014 (https://ec.europa.eu/sfc/en/2014/faq/how-verify-signature-
acknowledgment-sent-sfc-system).
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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 2019 г. е извършена съществена промяна при управлението и изпълнението на програмата, 
свързана с промяна на ръководния екип, оптимизиране на процедурите, повишаване на адм. 
капацитет. В резултат на това, в края на 2019 г. е преодоляно забавянето при договаряне на 
средствата благодарение на Плана за действие и са създадени предпоставки за окончателно 
преодоляване на забавянето при изпълнението на ПМДР, избегната е загуба на средства по 
правилото N+3, значително е ускорено изпълнението на подхода ВОМР (подробна информация 
е дадена в секция 3.1, ПС 4).

Общи постижения към 2018 г.:
Сключени договори на стойност от 48 943 376 евро БФП, 131 бр.;
Изплатени на бенефициентите са 20 456 627 евро БФП.
 

Общи постижения към 2019 г.:
Сключени договори на стойност от 73 696 347 евро БФП, 216 бр.;
Изплатени на бенефициентите са 34 493 543 евро БФП.

Видно от представените данни в сравнение с предходната година е постигнато увеличение от 51 
% в стойността и 65 % в броя на сключените договори, като увеличението в стойността на 
изплатените средства е 69 %.

Отворени мерки през 2019 г.:

ПС 1

 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“;
 1.2 „Здраве и безопасност“;
 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и 

компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“ (периодът на 
прием обхваща края на 2018 г. и приключва през 2019 г.);

 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ (2 
приема през 2019 г.).

ПС 2

 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“;
 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви 

аквакултури улов“ (2 приема през 2019 г. като 2-ят прием прикл. през 2020 г.);
 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“.

ПС 3
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 3.1 „Контрол и изпълнение“;
 3.2 „Събиране на данни по Национална програма за събиране и управление на данни  от 

сектор „Рибарство” 2017 – 2019 г.“ (приемът продължава от 2017 г. до края на 2019 г.).

ПС 4

 В сравнение с предходните години е отбелязан сериозен напредък в изпълнението на 
подхода ВОМР. През 2019 г. успешно стартира процеса по обявяване на процедурите за 
подбор на проектни предложения във всички МИРГ. 31 от общо 53 мерки от одобрените 
стратегии за ВОМР на деветте МИРГ. Формирани са работещи екипи в Местните 
инициативни рибарски групи. Проведени са 2 срещи за повишаване на капацитета на 
екипите на МИРГ със съдействието на FARNET.

ПС 5

 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара“ (два приема през 2019 г., 1-ят 
прием е отворен през 2018 г. и прикл. през 2019 г.);

 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“;
 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“.

ПС 6

 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“ (приемът продължава 
през 2020 г.).

ПС 7

 7.1 „Техн. помощ“ (период на прием: 2016 г. - 2023 г.).

 

Общият бюджет на отворените приеми през 2019 г. възлиза на 93 222 774,14 лева 
(47 664 778,68 евро) или 45,71 % от бюджета на ПМДР.

Договорени са средства през 2019 г. в размер на 48 411 861 лева (24 752 971 евро) БФП или 
23,74 % от бюджета на програмата.

Изплатени на бенефициентите са общо 4 907 965 лева (2 509 441 евро) БФП, или 2,41 % от 
бюджета на ПМДР.

Сертифицирани са общо 29 804 857,08 лева  (15 239 215,20 евро) БФП, или 14,62 % от 
бюджета на ПМДР. 

 

Мерки за подобряване на изпълнението на програмата от страна на УО на ПМДР.

През 2019 г. е избегната загубата на средства във връзка справилото N + 3 (през 2018 г. е 
регистрирана загуба в размер на 7 242 895 EUR ЕФМДР) в резултат на разработения и 
приведен в действие подробен Action Plan . Преодоляно е забавянето в изпълнението на 
Програмата.
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Одобрено е изменение на ПМДР, в. 5.1 с Решение на ЕК от 02.09.2019 г. То е иницирано с цел 
подобряване на изпълнението.

Проведени са 2 заседания на КН.

В резултат на проведените 8 инф. срещи, 2 семинара с представители на местните партньорства, 
ФАРНЕТ, УО и ЕК, срещи с представители на научните организации се повиши интереса към 
обявените процедури по ПМДР. Проведен е и фестивал „Изберете българската риба“ в гр. Стара 
Загора, гр. Русе и гр. София за популяризиране на дейностите по Програмата.

Назначени са 8 сл. с необходимия проф. опит и квалификация, в това число 3-ма души с 
предишен опит в изпълнението на ОПРСР 2007-2013 и 2-ма юристи, с което се засили 
капацитета на УО и се ускори и оптимизира работата.

За повишаване на адм. капацитет са проведени обучения в областта на общ. поръчки, ПК, 
оценката на проектни предложения, прилагане на SWОT анализ при разработване на 
програмата за новия програмен период от FAME и др.

Подписано е споразумение за делегиране на мониторинга на изпълнението на проектите на МЗ.

Подписан е договор с изпълнител за управление на НРМ.

 

Предприети стъпки за разработване на новия програмен период.

В резултат на съвместната работа между всички заинтересовани страни е създадена ТРГ за 
разработване на ОП за периода 2021-2027 г.

Избран е изпълнител за „Разработване на МНСПА в Б-я (2021-2027)“ и „Анализ за състоянието 
на сектор „Рибарство“ в Б-я“ необх. за подготовката на ОП 2021-2027, одобрен е изпълнител за 
„Изготвяне на предварителни оценки за прилагане на ФИ по ПМДРА и Стратегически план за 
развитие на земеделието и селските райони през програмен период 2021 – 2027“.

 

 2. Изпълнение на ПМДР.

Сключени са 85 договора, 71 са в процес на изпълнение. 14 са изпълнени.

ПС 1 са скл. 11 дог. - 8 696 529 евро БФП.

ПС 2 са скл. 38 дог. - 6 176 752 евро БФП.

ПС 3 са скл. 8 дог. - 1 824 896 евро БФП.

ПС 4 е скл. 1 дог. - 2 000 031 евро БФП.

ПС 5 са скл. 20 дог. - 4 266 424 евро БФП.

ПС 6 са скл. 2 дог. - 448 831 евро БФП.
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ПС 7 са скл. 5 дог. - 1 339 463 евро БФП.

Анализът показва, че най-висок интерес е регистриран по следните мерки от ПС 1 - 1.6 и 1.8, по 
ПС 2 - 2.2, 2.3 и 2.5, по ПС 3 интересът е висок към вс. мерки, по ПС 4 са стартирани процедури 
по одобрените стратегии за ВОМР на всички МИРГ. По ПС 5 най-висок е интереса по мерки 5.3 
и 5.4 и съответно по ПС 6 мярка 6.3.

 

3. Външни фактори, с влияние върху цялостното изпълнение и прилагане на ПМДР.

 Затруднения при набавянето на фин. средства за реализиране на проектите от 
бенефициентите;

 Проблеми при прилагането на Закона за водите в областта на аквакултурата;
 Необходимост от извършване на законови промени за защита на аквакултурната дейност 

и по-рационално използване на язовирите;
 Затруднени условия за отдаване под наем на язовирите;
 Развитието на търговската мрежа е в начален стадий;
 Необходимост от промяна на взаимодействието между производители и преработватели 

по отношение на използване на местни суровини;
 Природните условия в Черно море не позволявят извършването на риболов повече от 60-

90 дни годишно.

Извършена е Междинна оценка на напредъка по ПМДР. Оценката обхваща всички приоритети 
на подкрепа от Програмата към 31 декември 2018 г. Препоръките изведени от оценката са взети 
предвид и са предприети насрещни действия.

Дейностите по изпълнението на Програмата са активно промотирани като информация може да 
се намери в т. 7.
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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 Приоритет на съюза 1 на ниво Програма са заложени 
8 мерки. През 2019 г. по ПС 1 са отворени 5 процедури 
по 4 мерки.

1. Основни постижения по Приоритет на съюза 1 - 
сключени са 11 АДПБФП.

2. Мерки отворени за прием: 

 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“;
 1.2 „Здраве и безопасност“;
 1.6 „Опазване и възстановяване на морското 

биологично разнообразие и екосистеми и 
компенсационни режими в рамките на 
устойчивите риболовни дейности“ (периодът на 
прием обхваща края на 2018 г. и приключва през 
2019 г.);

 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и 
използване на нежелания улов“ (два приема през 
2019 г.).

 

Мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход” 
с бюджет 3 198 320,20 лева (1 635 300.24 евро) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 01.03.2019 г.

Няма сключени договори.

УО идентифицира много нисък интерес към 1.1  Този 
нисък интерес от потенциалните бенефициенти се дължи 
на  невъзможност да се осигурят нужните средства за 
самоучастие и   ниско ниво на административна 
готовност да се използва ИСУН. УО направи всичко 
възможно, за да подобри интереса като поддържа пряк 
контакт с представители на бранша, както на 
Комитетите по наблюдение, така и в процеса на работа 
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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
по изпълннение на ПМДР с цел подобряване на интереса 
към мерките като цяло. Бяха проведени общо 10 
информационни мероприятия в Бургас, Варна, Балчик, 
Поморие, Царево, Шабла и Несебър. В резултат на 
невъзможността да се повиши интереса по мярка 1.1 и 
въпреки положените усилия от страна на УО, както и с 
оглед наближаващия край на програмния период, УО 
направи промени в бюджета на Програмата като 
прехвърли средства от мярката към 1.8 и 5.4 през 2020 г., 
предстои одобрение от ЕК.

 Мярка 1.2 „Здраве и безопасност“ с бюджет 
452 456,82 лева (231 341.05 евро) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 27.06.2019 г.

Няма сключени договори.

Тук отново е регистриран нисък интерес въпреки 
проведените информационни кампании и разяснения по 
мярката. Потенциалните кандидати потвърждават 
ниското си ниво на административна готовност за 
използване на ИСУН, както и ниския макс. праг на 
финансиране по мярката. От мярка са прехвърлени 
средства към мярка 5.4 през 2020 г.

 Мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на

билогичното разнообразие” с бюджет 3 702 848,09

лв. (1 893 265.21 евро) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 13.12.2018 г. и 
продължава до 13.03.2019 г.

Сключени са 3 договора на стойност 728 770 лева 
(372 619,90 евро) БФП.

 

Мярка 1.7 „ Добавена стойност, качество на

продуктите и използване на нежелания улов“ с

бюджет 5 580 449,22 лева (2 853 282,15 евро) БФП общо 
за двата приема.

Първият прием е отворен на 27.02.2019 г., вторият на 
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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
18.10.2019 г.

Вторият прием е с краен срок 16.01.2020 г.

Сключени са 4 договора на стойност 228 360,00 лева 
(116 760,41 евро) БФП.

 По мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за 
разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ 
чийто прием е проведен през 2018 г. са сключени 4 
договора през 2019 г. на стойност 16 051 632,00 лева 
(8 207 195 евро) БФП.

Регистриран е значителен напредък в изпълнението на 
мярка 1.8, което ще доведе до подобряване на 
инфраструктурата по краебрежието на Черно море, 
условията за разтоварване и безопастност на труда на 
рибарите. По мярката са договорени всички средства.

Мярка 1.4 и 1.5 са планирани за обявяване на прием през 
2020 г. По 1.4 не са постъпили проектни предложения. 
След направен анализ на сходна на 1.5 мярка за 
иновации и отчетено разминаване на подадените 
проектни предложения с целите на мярката е взето 
решение през 2020 г. средствата и от двете мерки да се 
пренасочат към мярка 5.4 с цел ефективно усвояване на 
средствата по Програмата.

 3. Финансово изпълнение на ниво ПС 1 до края на 
2019 г.:

Планираните разходи по ПС 1 за 2019 г. са в размер на 
12 934 074,33 лева (6 613 188,62 евро) БФП, което е 
33,46 % от общия бюджет на програмата, а планираните 
разходи от ЕФМДР са 33,82 % от общия бюджет на 
разходите по ЕФМДР.

 

Общият напредък по ПС 1 по отношение на 
договорените средства през 2019 г. е в размер на 
17 008 762,00 лева (8 969 575,31 евро) БФП или 44,00 % 
от бюджета на приоритета.

В сумата на договорените средства са включени и 
договори с проведен прием през 2018 г.
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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
 

Общият напредък по ПС 1 по отношение на изплатените 
публични разходи от бенефициентите през 2019 г. е в 
размер на 583 212,23 лева (298 196,25 евро) БФП или 
1,51 % от бюджета на приоритета.

 

Общо договорените средства до момента са в размер на 
26 645 269,00 лева (13 623 718,70 евро) БФП.

 

Сертифицираните средства през 2019 г. са в размер на 4 
501 070.71 лв. (2 301 396.21 евро) БФП.

 

4. Индикатори:

През 2019 г. няма приключили операции по ПС 1.

Многократно са отваряни мерки 1.1, 1.2, 1.3, 1.7 и 1.6. 
Удължаван е крайният срок за получаване на проектни 
предложения по мярка 1.2. По мярка 1.4 е регистриран 
крайно нисък интерес, видно и от проведени допитвания 
от УО до браншови организации през януари  и липсата 
на подадени проектни предложения при отваряне на 
прием през 2020 г., който приключи в края на месец 
юни. УО инициира процес за законодателни промени, 
които да подобрят усвояването на средствата по 
мярката, която се радва на най-висок интерес и 
ефективно допринася към изпълнението на ПМДР 
(мярка 1.8).

В резултат на невъзможността да се повиши интереса 
към мерки от 1.1 до 1.7 въпреки положените усилия от 
УО и с оглед наближаващия край на програмния период, 
УО инициира промени в бюджета на Програмата.

Регистрирано е забавяне в изпълнението на част от 
индикаторите за изпълнение (output indicators), в 
сравнение с поставената цел към 2023 г., като в момента 
се работи за преодоляване на забавянето. С изменението 
на Програмата през 2020 г. ще се ревизират изходните 
индикатори по мерките, от които са прехвърлени 
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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
средства.

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

По Приоритет на Съюза 2 на ниво Програма са заложени 
5 мерки. През 2019 г. по ПС 2 са отворени 5 процедури 
по 3 мерки.

Най-голям интерес е регистриран към мерки 2.2 и 2.3 по 
ПС 2. Напредкът в изпълнението на одобрените прокти е 
вече факт. Голяма част от одобрените проекти са 
изпълнени или са на финална фаза от своето изпълнение. 
Сключени са много нови договори, което от своя страна 
ще допринесе към развитието, модернизацията и 
устойчивостта на аквакултурата в Р България.

 

1. Основни постижения по ПС 2 - сключени са 38 
АДПБФП.

2. Мерки отворени за прием: 

 

 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“;

 2.3 „Насърчаване на нови производители на 
аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури 
улов“ (два приема през 2019 г. като вторият 
прием приключва през 2020 г.);

 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични 
услуги“.

 

Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в 
аквакултурите” с бюджет 10 865 290,62 лева 
(5 555 420,09 евро) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 27.02.2019 г. за сектор 
„Малки проекти” и  втори път на 02.08.2019 г., като 
приемът е за големи проекти.

Сключени са 3 договора на стойност 142  416,00 лева 
(72 817,26 евро) БФП.

По мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите - 
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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
Сектор „Малки проекти”” чийто прием е проведен през 
2018 г. са сключени 8 договора през 2019 г. на стойност 
313 446,00 лева (160 264,85 евро) БФП.

По мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” – 
големи проекти, чийто прием е проведен през 2018 г. са 
сключени 16 договора през 2019 г. на стойност 5 311 
680,00 лева (2 715 860,52 евро) БФП.

Общо 27 договора са сключени през 2019 г. по мярка 2.2.

 

Мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на 
аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури 
улов“ с бюджет 14 125 186,27 лева (7 222 203,84 евро) 
БФП.

Приемът по мярката е отворен на 06.03.2019 г. и на 
втори път на 04.11.2019 г. с краен срок 03.02.2020 г.

Сключени са 7 договора по първи прием на стойност 
4 603 552,00 лева (2 353 794,87 евро) БФП.

По втори прием са подадени 15 проектни предложения, 
които са в процес на оценка.

 

Мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични 
услуги“ с бюджет 6 204 870,67 лева (3 172 548,66 евро) 
БФП.

Приемът по мярката е отворен на 24.06.2019 г.

Сключени са 4 договора на стойност 1 709 397,00 лева 
(874 014,21 евро) БФП.

По Мярка 2.1 „Иновации в аквакултурата“ приемът е 
отворен през 2018 г. с краен срок 01.04.2019 г. Получени 
са 12 проектни предложения, които са отказани на етап 
административно съответствие и допустимост. Няма 
реален интерес поради общата липса на готовност на 
потенциалните бенефициенти за изпълнение на проекти 
по правилата на ПМДР. УО отвори мярката и тя получи 
привидно висок интерес с голям брой проектни 
предложения. Този интерес не се оказа реален, външната 
експертна оценка на предложенията констатира липса на 
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Приоритет на Съюза Ключова информация относно изпълнението на 
приоритета с позоваване на ключови събития, 
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иновации, което е в разрез с целта на мярката. Според 
експертите в тези предложения кандидатите търсят да 
възстановят и/или модернизират основните си средства 
за производство, но не и да въвеждат иновации. 
Средствата по 2.1 са прехвърлени с изменение на 
програмата към мярка 5.4 през 2020 г. Предстои 
одобрение от ЕК.

Мярка 2.4 „Преминаване към схеми по управление 
на околната среда и одитиране и към биологични 
аквакултури“ е била планирана за отваряне на прием, 
но е направено проучване и е установено, че в момента 
има регистриран само един сертифициран производител 
на биологична продукция (мидена ферма) в съответствие 
с Регламент (ЕО) № 834/2007 и правилата за неговото 
прилагане.  УО направи всичко възможно за да повиши 
интереса към тази мярка чрез пряк контакт с 
потенциални бенефициенти, както на Комитетите по 
наблюдение, така и в процеса на работа по изпълняване 
на ПМДР с цел подобряване на интереса към мерките 
като цяло и индетифициране на причините за ниския 
интерес. През 2020 г. е взето решение средствата от 
мярката да бъдат прехвърлени към мярка 2.6 COVID-19 
с цел справяне с последствията от пандемията.

3. Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2019 
г.:

Планираните разходи по ПС 2 за 2019 г. са в размер на 
31 195 347,56 лева (15 950 172,59 евро) БФП, което е 
46,85 % от общия бюджет на програмата, а планираните 
разходи от ЕФМДР са 46,85 %от общия бюджет на 
разходите по ЕФМДР.

 

Общият напредък по ПС 2 по отношение на 
договорените средства през 2019 г. е в размер на 12 080 
491,00 лева (6 176 751,71 евро) БФП или 18,14 % от 
бюджета на приоритета.

 

Общият напредък по ПС 2 по отношение на изплатените 
публични разходи от бенефициентите през 2019 г. е в 
размер на 602 692,78 лева (308 156,65 евро) БФП или 
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0,91 %от бюджета на приоритета.

 

Общо договорените средства до момента са в размер на 
37 300 133,00 лева (19 071 547,70 евро) БФП.

 

Сертифицираните средства през 2019 г. са в размер на 11 
818 926.91 лв. (6 043 014.07 евро) БФП.

 

4. Индикатори:

През 2019 г. са приключили 7 операции по ПС 2.

УО на ПМДР е делегирал функциите по мониторинг на 
МЗ. Отчетено е забавяне  при организацията и 
провеждането на проверките поради необходимост от 
приемане на нов устройствен правилник на Държавен 
фонд „Земеделие“. Процедурата за извършване на 
мониторингови проверки е одобрена през месец април 
2020 г. и проверките са в ход.

Изпълнението на индикаторите за изпълнение (output 
indicators), в сравнение с поставената цел към 2023 г. се 
движи с високи темпове. Голяма част от индикаторите са 
постигнати като в момента се работи за постигане и на 
останалите. С изменението на Програмата през 2020 г. 
ще се ревизират изходните индикатори по мерките, от 
които са прехвърлени средства.

3 - Насърчаване на изпълнението на 
ОПР

По Приорите на Съюза 3 на ниво Програма са заложени 
2 мерки. През 2019 г. по ПС 3 са отворени 2 процедури 
по 2 мерки.

 

Активно продължава развитието по приоритета, като 
работата по избора на проектни предложения 
продължава в същото усилено темпо. Сключените 
договори се изпълняват успешно от ИАРА към този 
момент.
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1. Основни постижения по ПС 3 - сключени са 8 
АДПБФП.

2. Мерки отворени за прием: 

 

 3.1 „Контрол и изпълнение“ (приемът е стартирал 
през 2017 г. и приключва през 2020 г.);

 3.2 „Събиране на данни“ (приемът е стартирал 
през 2017 г. и е приключил на 31.12.2019 г.).

 

Мярка 3.1 „Контрол и изпълнение” с бюджет 
14 542 924,06  лева (7 435 793,06 евро) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 25.07.2017 г.

Сключени са 7 договора на стойност 1 880 585,00 лева 
(961 542,59 евро) БФП.

 

Мярка 3.2 „Събиране на данни” с бюджет 5 000 000,00 
 лева (2 556 498,62 евро) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 02.08.2017 г.

Сключен е 1 договор на стойност 1 688 547,00 лева 
(863 353,62 евро) БФП.

 

3. Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 
2019 г.:

Планираните разходи по ПС 3 за 2019 г. са в размер на 
19 542 924,06 лева (9 992 291,68 евро) БФП, което е 
86,12 % от общия бюджет на програмата, а планираните 
разходи от ЕФМДР са 86,89 % от общия бюджет на 
разходите по ЕФМДР.

 

Общият напредък по ПС 3 по отношение на 
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договорените средства през 2019 г. е в размер на 3 569 
132,00 лева (1 824 896,21 евро) БФП или 15,73 % от 
бюджета на приоритета.

 

Общият напредък по ПС 3 по отношение на изплатените 
публични разходи от бенефициентите през 2019 г. е в 
размер на 1 472 493,52 лева (752 885,53 евро) БФП или 
6,49 % от бюджета на приоритета.

 

Общо договорените средства до момента са в размер на 
16 307 378,00 лева (8 337 957,87 евро) БФП.

 

Сертифицираните средства през 2019 г. са в размер на 6 
452 615.29 лева (3 299 220.42 евро) БФП.

 

4. Индикатори:

През 2019 г. е приключила 1 операция по ПС 3.

УО на ПМДР е делегирал функциите по мониторинг на 
МЗ. Отчетено е забавяне  при организацията и 
провеждането на проверките поради необходимост от 
приемане на нов устройствен правилник на Държавен 
фонд „Земеделие“. Процедурата за извършване на 
мониторингови проверки е одобрена през месец април 
2020 г. и проверките са в ход.

Дейностите по изпълнението на приоритета е в 
съответствие с одобрения план за действие за 
преодоляване на недостатъците в българската система за 
контрол на рибарството.

Индикаторите за изпълнение (output indicators) по 
приоритета се изпълняват успешно, като по специфична 
цел 1 изпълнението е 50 %, а по специфична цел 2 
изпълнението е 130 %.

4 - Увеличаване на заетостта и 
териториалното сближаване

По Приоритет на Съюза 4 на ниво Програма са заложени 
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2 мерки.

В сравнение с предходните години е отбелязан сериозен 
напредък в изпълнението на подхода ВОМР. Формирани 
са работещи екипи в Местните инициативни рибарски 
групи. От страна на УО са формирани екипи за подкрепа 
и оказване на методическа помощ на всеки МИРГ. 
Проведени са 2 срещи за повишаване на капацитета на 
екипите на МИРГ със съдействието на FARNET. 
Успешно стартира процеса по обявяване на процедурите 
за подбор на проектни предложения във всички Местни 
инициативни рибарски групи.

 

1. Основни постижения по ПС 4 - сключен e 1 
АДПБФП и 1 договор за управление на стратегия за 
ВОМР (Водено от общностите местно развитие) през 
2019 г. на стойност 3 911 660,00 лева (2 000 030,68 евро) 
БФП.

 

2. Мерки отворени за прием: 

През 2019 г. са отворени приеми по 31 мерки от 
одобрените 9 стратегии за ВОМР на местните 
инициативни рибарски групи (МИРГ), както следва:

 МИРГ Поморие „Mярка 5.4 Преработване на 
продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ 
„Поморие“;

 МИРГ ВЗР: Батак-Девин-Доспат Мярка 5.4 
„Преработване на продуктите от риболов и 
аквакултури”;

 МИРГ Бургас-Камено мярка 5.4 „Преработване 
на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ 
Бургас – Камено“;

 МИРГ ВБА мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа 
до рибарска инфраструктура и увеличаване на 
синия потенциал“;

 МИРГ ВБА мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива 
рибарска област“;

 МИРГ-ШКБ-2.1.1 „Инвестиции в многообразна 
публична инфраструктура свързана с рибарската 
общност и морския потенциал на територията”;
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 МИРГ ВБА мярка 1.1.1. „Добавяне на стойност в 
рибарството“;

 МИРГ ВБА мярка 1.2.1. „Диверсификация и нови 
форми на доход“;

 МИРГ ВБА мярка 1.1.2. „Предприемачество на 
младите в сектор „Рибарство и аквакултури“ и 
придобиване на умения“;

 МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“ Мярка 7.1 
„Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани 
с малките рибарски стопанства и туризма, в полза 
на малки рибарски общности“;

 МИРГ Пазарджик - Мярка: 1.1. „Производствени 
инвестиции в сектора на рибарството и 
аквакултурите“;

 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 3 
„Подкрепа за инфраструктура и дейности за 
подобряване средата на живот и опазване на 
околната среда чрез ефективно използване на 
екологичните дадености“;

 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 2 
„Подкрепа за инвестиции в дейности 
алтернативни на рибарството и аквакултурите в 
други сектори на морската икономика, предимно 
в туризъм и развитие на туристически атракции с 
цел създаване на работни места“;

 „Инвестиции в преработка и маркетинг  в сектора 
на рибарството и аквакултурите в МИРГ 
„Несебър-Месемврия““;

 МИРГ Поморие Мярка 1.8 „Рибарски 
пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси 
и покрити лодкостоянки“;

 МИРГ Пазарджик Мярка:1.2. „Създаване на 
добавена стойност към продуктите в сектор 
„Рибарство“ и аквакултурите“;

 МИРГ Поморие Мярка 2 „Диверсификацията в 
рамките на риболова с търговска цел или извън 
него на територията на МИРГ „Поморие““;

 МИРГ-ШКБ-1.1.2 „Създаване на добавена 
стойност и преработване на продуктите от 
риболов и аквакултури”;

 МИРГ-ШКБ-1.1.1 „Продуктивни инвестиции в 
аквакултурите”;

 МИРГ Поморие Мярка 1 „Подкрепа за иновации 
в рибарството и аквакулутирите в МИРГ 
Поморие“;
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 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 4 
„Подкрепа за създаване на партньорства, 
разработване на иновативни идеи, популяризация 
на региона за инвестиции и туризъм, 
разнообразяване на културния и социален живот, 
учение през целия живот и придобиване на 
знания и умения“;

 „Развитие и популяризиране идентичността на 
територията на МИРГ от Стратегията за водено 
от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас 
– Камено”“;

 МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“ Мярка 7.2 
„Защита на околната среда в рибарската 
територия, с цел запазване на тяхната 
привлекателност, обновяване и развитие на 
крайбрежните рибарски селища и съхранение и 
развитие на природното и културно наследство“;

 Мярка 3.2 „Популяризиране на местните ресурси 
и подкрепа за развитието на дребно мащабна 
инфраструктура“ в МИРГ „Несебър-Месемврия“;

 Мярка 3.1 „Развитие на нови туристически 
продукти и атракции“ в МИРГ „Несебър-
Месемврия“;

 МИРГ Пазарджик - Мярка: 3.2. „Подкрепа за 
развитието на дребно мащабна инфраструктура“;

 Мярка 2.2 „Подкрепа за създаване на нови услуги 
за населението в рибарската територия“ на МИРГ 
„Несебър-Месемврия“;

 МИРГ Бургас-Камено мярка 1.8 „Рибарски 
пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси 
и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ 
Бургас - Камено“;

 МИРГ Бургас-Камено мярка 2.2 „Продуктивни 
инвестиции в аквакултурите на територията на 
МИРГ Бургас - Камено“;

 МИРГ Самоков - Мярка 01 „Производствени 
инвестиции в аквакултурите“;

 МИРГ Самоков - Мярка 02 „Преработване на 
продуктите от риболов и аквакултури”.

Общият бюджет по обявените процедури от стратегиите 
за ВОМР възлиза на 16 481 057,00 лева (8 426 759,89 
евро).

Подадени са 69 проектни предложения по отворените 31 
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мерки от стратегиите за ВОМР на МИРГ.

През 2019 г. няма подписани АДПБФП към стратегиите 
за ВОМР на МИРГ.

 

3. Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 
2019 г.:

Планираните разходи по ПС 4 за 2019 г. са в размер на 
16 481 057,00 лева (8 426 759,89 евро) БФП, което е 
44,44 % от общия бюджет на програмата, а планираните 
разходи от ЕФМДР са 44,44 % от общия бюджет на 
разходите по ЕФМДР.

 

Общият напредък по ПС 4 по отношение на 
договорените средства през 2019 г. е в размер на 
3 911 660,00 лева (2 000 030,68 евро) БФП или 10,55 % 
от бюджета на приоритета.

 

Общият напредък по ПС 4 по отношение на изплатените 
публични разходи от бенефициентите през 2019 г. е в 
размер на 196 074,47 лева (100 252,82 евро) БФП или 
0,53 % от бюджета на приоритета.

 

Общо договорените средства до момента са в размер на 
35 751 983,00 лева (18 279 979,00 евро) БФП.

 

Сертифицираните средства през 2019 г. са в размер на 1 
439 854.06 лева (736 196.98 евро) БФП.

 

4. Индикатори:

През 2019 г. няма приключили операции по ПС 4.

Изпълнението на индикаторите за изпълнение (output 
indicators) по приоритета е  преизпълнено за мярка 4.1 
„Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“, 
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изпълнението е 175 %, а по мярка 4.2 „Изпълнение на 
стратегиите за водено от общностите местно развитие“ 
изпълнението е 90 %.

5 - Насърчаване на предлагането на 
пазара и преработката

Приоритет на Съюза 5 са отворени 5 процедури по 3 
мерки.

Най-голям интерес е регистриран към мерки 5.3 и 5.4 по 
ПС 5. В сравнение с предходните години е регистриран 
голям напредък, както в договарянет на проекти, така и в 
тяхното изпълнение. През 2019 е регистриран ръст в 
размер на над 30% в сравнение с договорените през 
предходния период.

Успешно е стартирана работата по подготовката и 
съгласуването на процедура за подбор на проекти 
"Планове за производство и предлагане на пазара" по 
мярка 5.1. В резултат на положените усилия през 2019 г. 
в първото тримесечие на 2020 г. мярката беше успешно 
стартирана и през 2020 г. вече има подписан договор.

 

1. Основни постижения по ПС 5 - сключени са 20 
АДПБФП.

2. Мерки отворени за прием: 

 

 5.1 „Планове за производство и предлагане на 
пазара“;

 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“;
 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и 

аквакултури“.

 

Мярка 5.1 „Планове за производство и предлагане на 
пазара” с бюджет 356 662,43 лева (182  361,40 евро) 
БФП.

Приемът по мярката е отворен на 09.11.2018 г. с краен 
срок през 2019 г. и за втори път на 22.08.2019 г.

Няма сключени договори през 2019 г. Подписан е 1 
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Мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара” с бюджет 
1 411 157,00 лева (721 524,18 евро) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 04.12.2019 г. с краен 
срок през 2020 г. и за втори път на 17.12.2019 г. с краен 
срок през 2020 г.

Сключени са 8 договора на стойност 332 027,00 лева 
(169 765,31 евро) БФП.

 

Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов 
и аквакултури” с бюджет 2 765 145,00 лева 
(1 413 817,88 евро) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 30.07.2019 г.

Сключени са 12 договора на стойност 8 012 245,00 лева 
(4 096 658,66 евро) БФП.

Съгласно разпоредбите на чл. 67 от Регламент № 
508/2014 „Помощта, посочена в параграф 1, приключва 
до 31 декември 2018 г.“. Следователно бюджетът по 
мярка 5.2 „Помощ за съхранение“ е отменен на 100%.

3. Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2019 
г.:

Планираните разходи по ПС 5 за 2019 г. са в размер на 
4 532 964,43 лева (2 317 703,46 евро) БФП, което е 20,52 
% от общия бюджет на програмата, а планираните 
разходи от ЕФМДР са 20,52 % от общия бюджет на 
разходите по ЕФМДР.

 

Общият напредък по ПС 5 по отношение на 
договорените средства през 2019 г. е в размер на 8 344 
272,00 лева (4 266 423,97 евро) БФП или 37,77 % от 
бюджета на приоритета.
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Общият напредък по ПС 5 по отношение на изплатените 
публични разходи от бенефициентите през 2019 г. е в 
размер на 935 173,91 лева (478 154,16 евро) БФП или 
4,23 % от бюджета на приоритета.

 

Общо договорените средства до момента са в размер на 
18 502 389,00 лева (9 460 266,39 евро) БФП.

 

Сертифицираните средства през 2019 г. са в размер на 3 
859 032.17 лв. (1 973 122.08 евро) БФП.

 

4. Индикатори:

През 2019 г. са приключили 6 операции по ПС 5.

УО на ПМДР е делегирал функциите по мониторинг на 
МЗ. Отчетено е забавяне  при организацията и 
провеждането на проверките поради необходимост от 
приемане на нов устройствен правилник на Държавен 
фонд „Земеделие“. Процедурата за извършване на 
мониторингови проверки е одобрена през месец април 
2020 г. и проверките са в ход.

Индикаторите за изпълнение (output indicators) по 
приоритета се изпълняват, като по специфична цел 1 не 
са достигнати заложените цели към 2023 г, но се работи 
за преодоляване на забавянето. По специфична цел 2 
изпълнението е 173 %.

6 - Насърчаване на изпълнението на 
интегрираната морска политика

По ПС 6 на ниво Програма са заложени 3 мерки. През 
2019 г. по ПС 6 е отворена 1 процедури по 1 мярка.

 

В сравнение с предходните години е отбелязан сериозен 
напредък в изпълнението на мярка 6.1. Успешно е 
стартирана работата по подготовката и съгласуването на 
процедура за подбор на проекти по мярка 6.1 
„Интегрирано морско наблюдение“, като УО на 
ПМДР 2014-2020 проведе редица срещи и обсъждания с 
конкретния бенефициент по мярката - Изпълнителна 



BG 27 BG

Приоритет на Съюза Ключова информация относно изпълнението на 
приоритета с позоваване на ключови събития, 
съществени проблеми и стъпките, предприети за 
преодоляването им
агенция „Морска администрация“. В резултат на 
положените усилия в началото на месец януари 2020 г. и 
тази мярка беше успешно отворена. През 2020 г. е 
подписан договор с бенефициента, който се изпълнява.

 

1. Основни постижения по ПС 6 - сключени са 2 
АДПБФП.

2. Мерки отворени за прием: 

 

 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на 
морската среда“.

 

Мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието 
на морската среда” с бюджет 637 920,76 лева (326 
168,71 евро) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 26.11.2019 г. с краен 
срок през 2020 г.

Сключени са 2 договора на стойност 877 823,00 лева 
(448 830,66 евро) БФП.

 УО е идентифицирал празноти в нормативната рамка – 
Закона за биологичното разнообразие, които 
възпрепятсват отварянето на мярка 6.2 „Насърчаване 
на опазването на морската среда и устойчиво 
използване на морските и крайбрежните ресурси“, 
още в началото на програмния период. Това е следствие 
от липсата на определен подход на национално ниво от 
отговорното ведомство за „Натура 2000“ – 
Министерство на околната среда и водите (МОСВ). УО 
поддържаше бюджет за мярката и изчакваше за нейното 
отваряне с надеждата тези пречки да бъдат преодоляни. 
УО води регулярна кореспонденция с МОСВ относно 
развитието на казуса. Измението на Закона все още не е 
прието и до края на програмния период от МОСВ не 
могат да планират нужните цели и дейности, които 
допринасят за опазване на морската среда, по-специално 
на биологичното ѝ разнообразие и на морските защитени 
територии, като обектите по „Натура 2000“, в 
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съответствие със задълженията, установени в директиви 
92/43/ЕИО и 2009/147/ЕО, в съответствие с чл. 80, 
параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕС) № 508/2014. 
Поради продължаващата невъзможност да се стартира 
мярката, въпреки положените усилия от УО и с оглед 
наближаващия край на програмния период, УО ще 
затвори мярка 6.2 с настоящ бюджет от 581 250 Eвро. 
УО ще пренасочи нейния бюджет към мярка 6.3 
„Повишаване на знанията за състоянието на морската 
среда“, тъй като средствата по ПС 6 не могат да се 
пренасочат към други ПС, а същевременно по мярка 6.3 
е регистриран голям интерес.

 

3. Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2019 
г.:

Планираните разходи по ПС 6 за 2019 г. са в размер на 
637 920,76 лева (326 168,71 евро) БФП, което е 10,52 % 
от общия бюджет на програмата, а планираните разходи 
от ЕФМДР са 10,52 % от общия бюджет на разходите по 
ЕФМДР.

 

Общият напредък по ПС 6 по отношение на 
договорените средства през 2019 г. е в размер на 877 
823,00 лева (448 830,66 евро) БФП или 14,48 % от 
бюджета на приоритета.

 

Общият напредък по ПС 6 по отношение на изплатените 
публични разходи от бенефициентите през 2019 г. е в 
размер на 0,00 лева (0,00 евро) БФП или 0,00 % от 
бюджета на приоритета.

 

Общо договорените до момента средства са в размер на 
877 823,00 лева (448 830,66 евро) БФП.

 

Няма сертифицираните средства през 2019 г. по ПС 6.
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4. Индикатори:

През 2019 г. няма приключили операции по ПС 6.

 

Изпълнението на индикаторите за изпълнение (output 
indicators) е постигнато. През 2020 г. е подписан е 
договор с бенефициента по 6.1, който се изпълнява. По 
мярка 6.3 индикаторът е изпълнен на 200 %. С 
изменението на Програмата през 2020 г. ще се 
прехвърлят средства от 6.2 към 6.3 и ще се ревизират 
изходните индикатори по нея.

7 - Техническа помощ По ПС 7 е отворена 1 процедура по мярка „Техническа 
помощ“ през 2019 г. с бюджет 7 898 486,00 лева (4 038 
493,71 евро) БФП.

 

През 2019 г. по мярка „Техническа помощ“ са сключени 
5 договора на обща стойност 2 619 721,00 лева 
(1 339 462,62) евро БФП.

 

Общият напредък по мярка Техническа помощ по 
отношение на договорените средства през 2019 г. е в 
размер на 2 619 721,00 лева (1 339 462,62) евро БФП или 
24,35 % от бюджета на мярка „Техническа помощ“.

 

Общият напредък по мярка „Техническа помощ“ по 
отношение на изплатените публични разходи от 
бенефициентите през 2019 г. е в размер на 1 118 317,58 
лв. (571 795,47 eвро) БФП или 10,40 %  от бюджета на 
ПС 7.

 

Сертифицираните средства през 2019 г. са в размер на 1 
733 357.94 лв. (886 265.44 eвро) БФП.

Средствата по ПС 7 се използват за провеждане на 
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обучения, информационни срещи, изготвянето на 
промоционални материали и събития, публикации, 
провеждане на комитети за наблюдение, повишаване на 
адм. капацитет на УО и органите по програмата, 
обновяване на материално-техническата база и анализи и 
проучвания за подготовката на следващия програмен 
период 2021 – 2027 г.  
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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

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

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

единица
Целева 

стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2019

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

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

1.6 - 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

2019

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

1.7 - 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 2018 2017 2016 2015
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 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 0,00000

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

1.5 - Промяна в горивната ефективност при 
риболов

0,00000 0,00000 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

0,00000 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 0,00000
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Специфична цел Показател за резултатите 2018 2017 2016 2015
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 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 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 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 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 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 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 0,00000

Специфична цел Показател за резултатите 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

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

2 - Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните екосистеми 1.5 - Промяна в горивната ефективност при риболов 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

0,00000

3 - Осигуряване на равновесие между риболовния капацитет и наличните възможности за риболов 1.6 - Промяна в процента на небалансираните флоти 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
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Специфична цел Показател за резултатите 2014
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

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

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

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

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

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
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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 -1.1

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението Включени в 
рамката на 
изпълнението

Целева 
стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2019 2018

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 2,00 2,00 0,00

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението 2017 2016 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 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 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 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 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 -1.2

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението Включени в 
рамката на 
изпълнението

Целева 
стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2019 2018

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 3,00 3,00 0,00

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението 2017 2016 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 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 -1.3

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението Включени в рамката на 
изпълнението

Целева стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2019 2018

01 - Член 34 Окончателно преустановяване на 
риболовни дейности

06 1.5 - Брой на проектите за окончателно 
преустановяване

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

Подбрани съответни мерки Тематична цел Показател за изпълнението 2017 2016 2015 2014
01 - Член 34 Окончателно преустановяване на риболовни дейности 06 1.5 - Брой на проектите за окончателно преустановяване 0,00 0,00 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 -1.4

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението Включени в 
рамката на 
изпълнението

Целева 
стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2019 2018

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 1,00 0,00 1,00

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

 36,00 6,00 4,00 2,00

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 4,00 2,00 2,00

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението 2017 2016 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 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 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 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 

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 0,00 0,00
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Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението 2017 2016 2015 2014

безопасността на рибарите (+ член 44, параграф 1, буква е) — риболов във вътрешни водоеми) лодкостоянки

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

2019

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

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

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

2.8 - Създадена заетост FTE 350,00000 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

2.9 - Запазена заетост FTE 1 250,00000 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
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Специфична цел Показател за резултатите Мерна 
единица

Целева 
стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2019

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

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

2.7 - Стопанства за аквакултури, 
осигуряващи услуги за околната среда

number 50,00000 0,00000 0,00000

Специфична цел Показател за резултатите 2018 2017 2016 2015
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 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 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 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

2.8 - Създадена заетост 0,00000 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

2.9 - Запазена заетост 0,00000 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

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

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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

2.6 - Промяна в обема на продукцията от 
аквакултури, сертифицирана в рамките на 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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Специфична цел Показател за резултатите 2018 2017 2016 2015
аквакултури с ефективно използване на ресурсите доброволни схеми за гарантиране на устойчивост
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 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 0,00000

Специфична цел Показател за резултатите 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

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

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

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

2.8 - Създадена заетост 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

2.9 - Запазена заетост 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

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

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

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
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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 -2.1

Подбрани съответни 
мерки

Тематична 
цел

Показател за изпълнението Включени в рамката на 
изпълнението

Целева стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2019 2018

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 2017 2016 2015 2014
01 - Член 47 Иновации 03 2.1 - Брой на проектите за иновации, консултантски услуги 0,00 0,00 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 -2.2

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението Включени в рамката 
на изпълнението

Целева 
стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2019 2018

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 56,00 16,00 28,00

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 16,00 7,00 9,00

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението 2017 2016 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 12,00 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

0,00 0,00 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



BG 43 BG

Таблица 2: Показатели за изпълнението за ЕФМДР -2.3

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението Включени в 
рамката на 
изпълнението

Целева 
стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2019 2018

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 11,00 11,00 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 8,00 0,00 8,00

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 2017 2016 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 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 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 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 -2.4

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението Включени в рамката 
на изпълнението

Целева 
стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2019 2018

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 4,00 4,00 0,00



BG 44 BG

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението 2017 2016 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 0,00 0,00

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

2019

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 2018 2017 2016 2015
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 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 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 0,00000

Специфична цел Показател за резултатите 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
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Специфична цел Показател за резултатите 2014
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

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



BG 46 BG

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 -3.1

Подбрани съответни 
мерки

Тематична 
цел

Показател за изпълнението Включени в рамката на 
изпълнението

Целева стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2019 2018

01 - Член 77 Събиране на 
данни

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

 2,00 1,00 0,00 0,00

Подбрани съответни мерки Тематична цел Показател за изпълнението 2017 2016 2015 2014
01 - Член 77 Събиране на данни 06 3.2 - Брой на проектите за подпомагане на събирането, управлението и използването на данни 1,00 0,00 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 -3.2

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението Включени в рамката на 
изпълнението

Целева стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2019 2018

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 26,00 8,00 18,00

Подбрани съответни мерки Тематична цел Показател за изпълнението 2017 2016 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 0,00 0,00

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

2019
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Специфична цел Показател за 
резултатите

Мерна 
единица

Целева 
стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2019

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

2018 2017 2016 2015

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 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 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

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

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

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

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
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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 -4.1

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението Включени в рамката на 
изпълнението

Целева стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2019 2018

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

 8,00 14,00 0,00 14,00

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

 10,00 9,00 1,00 8,00

Подбрани съответни мерки Тематична цел Показател за изпълнението 2017 2016 2015 2014
01 - Член 62, параграф 1, буква а) Подготвително подпомагане 08 4.2 - Брой на проектите за подготвително подпомагане 0,00 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 0,00 0,00 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
2019

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

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

thousand 
Euros

5 000,00000 0,00000 0,00000

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

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 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

tonnes 4 500,00000 0,00000 0,00000
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Специфична цел Показател за резултатите 2018 2017 2016 2015
1 - Подобряване на пазарната организация за продуктите 
от риболов и аквакултури

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

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

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 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 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 0,00000

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

5.1.a - Промяна в стойността на първите продажби в организации на производителите 0,00000

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

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

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

Таблица 2: Показатели за изпълнението за ЕФМДР -5.1

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението Включени в рамката на 
изпълнението

Целева 
стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2019 2018

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

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 8,00 8,00 0,00

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението 2017 2016 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 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 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 -5.2

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението Включени в рамката на 
изпълнението

Целева стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2019 2018

01 - Член 69 Преработване на продуктите от риболов и 
аквакултури

03 5.3 - Брой на проектите за 
преработка

 15,00 26,00 12,00 1,00

Подбрани съответни мерки Тематична цел Показател за изпълнението 2017 2016 2015 2014
01 - Член 69 Преработване на продуктите от риболов и аквакултури 03 5.3 - Брой на проектите за преработка 13,00 0,00 0,00 0,00

Приоритет на Съюза 6 - Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика
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Таблица 1: Показатели за резултатите за ЕФМДР - 6
Специфична цел Показател за резултатите Мерна 

единица
Целева стойност 

(2023 г.)
Кумулативна 

стойност
2019

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

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 2018 2017 2016 2015
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 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 0,00000

Специфична цел Показател за резултатите 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

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
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Специфична цел 1 - Разработване и изпълнение на интегрираната морска политика

Таблица 2: Показатели за изпълнението за ЕФМДР -6.1

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението Включени в рамката на 
изпълнението

Целева 
стойност 
(2023 г.)

Кумулативна 
стойност

2019 2018

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 2,00 2,00 0,00

Подбрани съответни мерки Тематична 
цел

Показател за изпълнението 2017 2016 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 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 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 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
2019 2018

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

4 348 000,00 19 766 556,00 2 807 824,50 2 301 396,21 506 428,29

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

10 000 000,00 34 042 100,00 6 942 869,45 6 043 014,07 899 855,38

3 - Насърчаване на изпълнението на ОПР 3 000 000,00 11 602 340,00 5 530 052,38 3 299 220,42 2 230 831,96
4 - Увеличаване на заетостта и териториалното сближаване 2 270 000,00 18 963 723,00 1 300 791,00 736 197,00 564 594,00
5 - Насърчаване на предлагането на пазара и преработката 3 500 000,00 11 295 980,00 3 610 200,08 1 973 122,08 1 637 078,00
6 - Насърчаване на изпълнението на интегрираната морска политика 500 000,00 3 100 000,00 0,00 0,00 0,00
7 - Техническа помощ 1 994 413,40 886 265,44 1 108 147,96

Приоритет на Съюза 2017 2016 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 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 0,00 0,00

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

665 850,41 487 824,00 195 129,60 73,26% 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)

1 232 337,21 902 852,00 361 140,80 73,26% 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

1 807 608,63 1 324 314,00 0,00 73,26% 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

4 142 030,63 3 034 589,00 0,00 73,26% 3 734 743,00 3 612 031,00 87,20%

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 

973 327,57 713 092,00 285 236,80 73,26% 372 620,00 372 620,00 38,28%
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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 (%)

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

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

247 044,00 123 522,00 123 522,00 50,00% 247 046,22 247 046,22 100,00%

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

1 123 416,42 823 052,00 0,00 73,26% 112 899,58 56 450,05 5,02%

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)

231 327,19 169 478,00 0,00 73,26% 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)

1 303 203,29 954 770,00 0,00 73,26% 405 712,69 242 224,56 18,59%

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 

8 040 411,77 5 890 672,00 2 356 268,80 73,26% 13 539 623,89 9 093 346,73 113,10%
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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 (%)

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 1 551 000,00 1 163 250,00 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

14 717 549,94 11 038 162,70 0,00 75,00% 19 297 058,03 9 481 580,95 64,42%

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

7 990 000,00 5 992 500,00 0,00 75,00% 10 362 977,73 5 181 489,12 64,85%

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

1 349 401,73 1 012 051,30 404 820,52 75,00% 466 163,41 233 082,00 17,27%

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

2 615 550,67 1 961 663,00 0,00 75,00% 7 699 181,92 3 301 381,53 126,22%

2 -  Насърчаване на 
устойчиви в екологично 
отношение, иновативни, 
конкурентоспособни и 

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

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

531 099,00 398 324,00 0,00 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 (%)

основани на знания 
аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите

аквакултури с ефективно използване на 
ресурсите

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

5 287 498,67 3 965 624,00 0,00 75,00% 874 014,38 874 014,00 16,53%

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 4 166 661,00 3 333 328,00 1 333 331,20 80,00% 569 975,46 569 975,46 13,68%

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

7 435 678,89 6 493 511,00 0,00 87,33% 7 767 982,46 7 767 982,46 104,47%

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

274 484,53 233 311,00 0,00 85,00% 279 702,93 279 702,93 101,90%

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)

18 689 239,47 15 885 853,00 6 354 341,20 85,00% 18 000 276,10 18 000 276,10 96,31%

5 -  Насърчаване на 1 - Подобряване на пазарната 03 01 - Член 66 Планове за 91 180,00 68 385,00 0,00 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 (%)

предлагането на пазара и 
преработката

организация за продуктите от риболов 
и аквакултури

производство и предлагане на 
пазара

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

911 800,00 683 850,00 0,00 75,00% 213 123,98 169 765,00 18,62%

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

10 293 000,00 7 719 750,00 0,00 75,00% 21 281 698,12 9 290 501,19 90,26%

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

1 550 000,08 1 162 500,00 0,00 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

775 000,12 581 250,00 232 500,00 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

774 998,67 581 249,00 232 499,60 75,00% 448 830,00 448 830,00 57,91%

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% 4 474 046,93 4 474 046,93 81,35%

 Общо 104 270 699,89 80 823 727,00 11 878 790,52 77,51% 110 147 676,83 73 696 346,23 70,68%

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 
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)

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

1 -  Насърчаване на 
устойчиво в екологично 
отношение, иновативно, 

1 - Намаляване на въздействието на 
рибарството върху морската среда, 
включително избягване и намаляване, 

06 03 - Член 39 Иновации, свързани с 
опазването на морските биологични 
ресурси (+ член 41, параграф 1, буква 

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

конкурентоспособно и 
основано на знания 
рибарство с ефективно 
използване на ресурсите

доколкото е възможно, на нежелания 
улов

в) - риболов във вътрешни водоеми)

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 78 024,31 78 024,31 1,88 0,00 2

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 
подобряването на биологичното 
разнообразие и екосистемните услуги

109 192,56 0,00 0,00 0,00 0,00 3

1 -  Насърчаване на 
устойчиво в екологично 

3 - Осигуряване на равновесие между 
риболовния капацитет и наличните 

06 01 - Член 34 Окончателно 
преустановяване на риболовни 

123 523,11 247 046,00 247 046,00 100,00 123 523,00 8
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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

отношение, иновативно, 
конкурентоспособно и 
основано на знания 
рибарство с ефективно 
използване на ресурсите

възможности за риболов дейности

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 1

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)

0,00 228 950,01 123 740,59 9,50 0,00 6

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)

2 664 714,33 2 437 037,64 2 437 037,64 30,31 714 149,51 4

2 -  Насърчаване на 
устойчиви в екологично 
отношение, иновативни, 
конкурентоспособни и 

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
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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

основани на знания 
аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите
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 9 258 423,61 4 569 411,41 31,05 0,00 56

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 1 063 956,59 531 978,29 6,66 0,00 16

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

69 924,60 300 556,00 150 278,00 11,14 45 083,40 11

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 4 313 871,65 2 148 494,01 82,14 0,00 8

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 0,00 0,00 0

2 -  Насърчаване на 
устойчиви в екологично 
отношение, иновативни, 
конкурентоспособни и 

4 - Насърчаване на аквакултури, 
осигуряващи високо равнище на 
опазване на околната среда, и на 
здравето на животните и хуманното 

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

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4
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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

основани на знания 
аквакултури с ефективно 
използване на ресурсите

отношение към тях, както и на 
общественото здраве и безопасност

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 182 392,15 469 999,00 469 999,00 11,28 150 399,68 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 5 060 053,42 5 060 053,42 68,05 0,00 26

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

0,00 248 193,00 248 193,00 90,42 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)

6 120 093,87 1 040 340,40 1 040 340,40 5,57 353 715,74 9

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

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

5 -  Насърчаване на 
предлагането на пазара и 

1 - Подобряване на пазарната 
организация за продуктите от риболов и 

03 03 - Член 68 Мерки за предлагане на 
пазара

0,00 152 897,00 131 847,00 14,46 0,00 8
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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

преработката аквакултури
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 7 562 081,34 3 697 512,59 35,92 0,00 26

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 0,00 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

134 649,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2

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

0,00 2 032 112,72 2 032 112,72 36,95 0,00 11

 Общо 9 404 489,62 34 493 542,69 22 966 068,38 22,03 1 386 871,33 216
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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 подкрепата 
от ЕФМДР за 
съответния 
приоритет на 
Съюза към 
момента на 
приемане на 
програмата (в %)

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 
предварителни 
условия, които не са 
изпълнени или са 
изпълнени частично

Неизпълнени критерии Необходими действия Краен 
срок

Органи, 
отговарящи за 
изпълнението

Действие, 
приключено в 
срок

Изпълнени 
критерии

Очаквана дата за 
пълното 
изпълнение на 
оставащите 
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.:
• оценка 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 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. 

31.05.2016 ИАРА Не Не

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

Административен капацитет
1. Увеличаване броя на служителите и повишаване на тяхната 
компетенция
2 Подобряване на информационни бази данни посредством 
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 
разпространението на точни и обобщени данни на крайните 
потребителски заявки.  

31.07.2016 ИАРА Не Не

3 1 - Описание на административния 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. 

31.05.2016 ИАРА Не Не

3 1 - Описание на административния капацитет Изменение на НПСД (2014-2020) 31.12.2015 ИАРА Не Не
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Тематични 
предварителни 
условия, които не са 
изпълнени или са 
изпълнени частично

Неизпълнени критерии Необходими действия Краен 
срок

Органи, 
отговарящи за 
изпълнението

Действие, 
приключено в 
срок

Изпълнени 
критерии

Очаквана дата за 
пълното 
изпълнение на 
оставащите 
действия

Забележка

за изготвяне и прилагане на многогодишна 
програма за събиране на данни, която се 
подлага на преглед от НТИКР и се приема от 
Комисията

3 1 - Описание на административния 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. 31.01.2016 ИАРА Не Не

3 1 - Описание на административния 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 31.12.2016 ИАРА Не Не

3 2 - Описание на административния капацитет 
за изготвяне и прилагане на работни планове за 
събиране на данни, който се подлага на преглед 
от НТИКР и се приема от Комисията

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

30.11.2015 ИАРА Не Не

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.

31.12.2015 ИАРА Не Не

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.

31.12.2015 ИАРА Не Не

4 1 - Описание на административния капацитет 
за изготвяне и изпълнение на раздела от 
оперативната програма, който се отнася до 
националната програма за финансиране на 
контрола за периода 2014—2020 г., посочена в 
член 18, параграф 1, буква о)

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

31.12.2016 МИ, АОП, МЗХ Не Не
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4.2. Въпроси, засягащи изпълнението на програмата, и предприети корективни мерки 
(член 50, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013)

През 2019 г. УО на ПМДР успя да навакса забавянето в изпълн. на ПМДР благодарение на 
предприетите ответни действия описани в изведените препоръки от междинната оценка, които 
повлияха положително върху изпълн. и напредъка по ПМДР.

Планир. действия от УО на ПМДР бяха сериозни и последователни.

УО на ПМДР изготви План за действие по ПМДР,  органиграма на Д МДР, Updated Retro-Action 
Planner и Retro-planner of FLAGs-related actions, с помощта на които се вижда, проследява и 
анализира изпълн. по всяка мярка, съответно и на цялата програма.

През 2019 г. УО продължи процеса на съществено подобряване изпълнението на ПМДР, оконч. 
преодоляване на закъснението при договарянето и разплащанията по приоритети 1, 2, 4 и 6 и 
финансовите показатели по правилото „N+3“ за 2019 г.

За 2019 г. УО на ПМДР си постави следните цели:

1. Подобряване на адм. капацитет на дирекция МДР чрез увеличаване на числения състав с 10%, 
прекр. на текучеството и повишаване на мотивацията и квалификацията на служителите. Целта е 
постигната. Назначени са 8 служители с необходимия професионален опит и квалификация.

2. Изговяне на план за оценка на ПМДР 2014-2020 г., одобрен на 7-то заседание на КН на ПМДР, 
проведено на 15.05.2019 г.,  предоставен с писмо наш Изх. № 99-71/05.06.2019 г. през SFC2014.

3. Предпр. на всички необходими действия с оглед осигуряване на необх. експертен състав по 
отношение на изпъл. на Стратегиите за ВОМР, както и за оптимизиране на процесите с оглед 
своевременно обявяване на мерките на МИРГ, съгласно ИГРП за 2019 г. на всяка МИРГ. Целта е 
постигната, за всеки МИРГ има определени двама експерти по един от всеки отдел. УО на ПМДР 
работи в непрекъсната комуникация и си сътрудничи с представителите на  FARNET, като 
организира два работни семинара с участието на представители на УО на ПМДР, МИРГ и 
FARNETза обмяна на опит и дискутиране на теми, свързани с изпълн. на подхода ВОМР. Успешно 
са обявени процедури за подбор на проекти от одобрените стратегии за ВОМР на всички МИРГ.

4. Извършване на предв. проучвания и анализи с оглед изготвяне на проекта на новата програма 
МДРА за  2021-2027 г. и недопускане на пауза между програмните периоди. В тази връзка са 
проведени процедури и са избрани изпълнители по обществени поръчки с предмет: „Разработване 
на многогодишен национален стратегически план за аквакултурите в България (2021-2027)“ и 
„Анализ за състоянието на сектор „Рибарство“ в Б-я“ необходими за подготовката на ОП за 
2021-2027 г. и процедура за избор на изпълнител с предмет: „Изготвяне на предварителни оценки 
за прилагане на финансови инструменти по ПМДР и аквакултури и Стратегически план за развитие 
на земеделието и селските райони през програмен период 2021 – 2027“.

5. УО е предприел действия , като в следващите месеци предстоят срещи с бранша и подготовка на 
стратегически документи, които ще подпомогнат дейностите по подготовка на МДРА за 2021-
2027 г. На национално ниво  е прието ПМС № 142 от 7 юни 2019 г. за разработване на 
стратегическите и програмните документи на РБългария за управление на средствата от фондовете 
на ЕС за програмния период 2021 – 2027 г. и са стартирани процедура за формиране на тематична 
работна група за разработване на МДРА.

6. Повишаване информираността на обществеността за ПМДР. УО значително увеличи 
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информцаионните кампании свързани с популяризиране на ПМДР и възможностите за 
кандидатстване по различните мерки. Използвани са всички възможни канали за информация: 
публикации в медиите, интернет, социални мрежи, репортажи и интервюта, рекламни и печатни 
материали, неформални срещи и други.

 

Изпълнение на крайните цели по Рамка за изпълнение 2023 към 31.12.2019 г.:

ПС 1

До края на 2019  г. са изпл., вкл. и серт.  2 807 824 евро БФП. Сключени са 6 бр. дог. по мярка 1.7 и 
6 бр. дог. по мярка 1.8.

Targets for 2023: 

Fin. indicator - 19 766 556; Ach. -2 807 824 евро или 14,20 %.

1.3 - N° of projects on added value, quality, use of unwanted catches and fishing ports, landing sites, 
actions halls and shelters - 45.00; Achieved - 12 или 26,67 %.

1.5 - N° of projects on permanent cessation - 8.00; Ach. - 8 или 100 %.

 

ПС 2

До края на 2019 г. са изп., вкл. и серт.  6 942 869 евро БФП. Сключени са 72 бр. дог. по мярка 2.2 и 
13 бр. дог. по мярка 2.3.

Targets for 2023: 

Fin. indicator - 34 042 100; Ach. – 6 942 869 eвро БФП или 20,39 %.

2.2 - N° of projects on productive investments in aquaculture - 70.00; Ach. - 72 или 102.86 %.

2.5 - N° of projects on promoting human capital of aquaculture in general and of new aquaculture 
farmers - 20.00; Ach. - 13 или 65.00 %.

 

ПС 3

До края на 2019 г. са изпл., вкл. и серт.  5 530 037 евро БФП. Сключени са 20 бр. дог. по мярка 3.1 и 
3 бр. дог. по мярка 3.2.

Targets for 2023: 

Financial indicator – 11 602 340; Ach. – 5 530 052 или 47.66 %.

3.1 - N° of projects on implementing the Union's control, inspections and enforcement system -20; Ach. - 
20 или 100 %.
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3.2 - N° of projects on supporting the collection, management and use of data - 2; Ach. - 3 или 150 %.

 

ПС 4 

До края на 2019 г. са изпл., вкл. и серт.  1 300 791 евро БФП. Сключени са 14 бр. дог. по мярка 4.1 и 
9 бр. дог. по мярка 4.2.

Targets for 2023: 

Fin. indicator - 18 963 723; Ach. - 1 300 791 или 6.86 %.

4.1, чл. 63 - N° of local development strategies selected - 10; Ach. - 9 или 90 %.

4.2, чл. 62 - N° of projects on preparatory support - 8; Ach. - 14 или 175 %.

 

ПС 5  

До края на 2019 г. са изпл., вкл. и серт.  3 610 200 евро БФП. Сключени са 6 бр. дог. по мярка 5.3 и 
22 бр. дог. по мярка 5.4.

Targets for 2023: 

Fin. indicator - 11 295 980, Ach. - 3 610 200 или 31.96 %.

5.1, чл. 66 - N° of producers organisations or associations of producers organisations supported for 
production and marketing plans - 2; Achieved - 0 или 0%.

5.2, чл. 68 - N° of projects on marketing measures and storage aid - 30; Ach. - 6 или 20 %.

5.3, чл. 69 - N° of projects on processing - 15; Ach. - 22 или 146.67 %.

 

ПС 6 

Мярка 6.1 - През 2019 г. няма изпл., вкл. и серт. средства по мярката.

Мярка 6.2 - През 2019 г. няма изпл., вкл. и серт.  средства по мярката.

Мярка 6.3 - През 2018 г. няма изпл., вкл. и серт. средства по мярката.

До момента  по Мярка 6.3 - са 2 броя одобрени и договорени проектни предложения през 2019 г.

Targets for 2023: 

Fin.indicator -  3 100 000; Ach. – 0.

6.1 - N° projects on the protection and improvement of knowledge on marine environment- 3; Ach. – 2 
или 66.67 %.
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Външни фактори с влияние върху цялостното изпълнение и прилагане на ПМДР.

 Затруднения при набавянето на фин= средства за реализиране на проектите от 
бенефициентите;

 Проблеми при прилагането на Закона за водите в областта на аквакултурата;
 Необходимост от извършване на законови промени за защита на аквакултурната дейност и 

по-рационално използване на язовирите;
 Затруднени условия за отдаване под наем на язовирите;
 Развитието на търговската мрежа е в начален стадий;
 Необходимост от промяна на взаимодействието между производители и преработватели по 

отношение на използване на местни суровини;
 Природните условия в Черно море не позволявят извършването на риболов повече от 60-90 

дни годишно.
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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.

През 2019 г. не са подавани сигнали и не са регистрирани нередности попадащи в чл.10 (1)(2) на 
Регламент № 508/2014.

В съответствие с чл. 125, параграф 4, буква в) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г., управляващите органи и държавата-членка, 
отговорни за програмата, трябва да въведат ефективни и балансирани мерки за борба с корупцията 
и измамите, като вземат предвид установените рискове и на двете териториални нива - 
транснационални и национални. Както се установява в чл. 72, буква з), един от основните 
принципи на системите за управление и контрол е гарантиране предотвратяването, разкриването и 
коригирането на нередности, включително измами, и възстановяването на неправомерно изплатени 
суми съвместно с лихвите за дължими плащания.

В изпълнение на изискванията в нормативната база, УО на ПМДР е въвел процедури за 
администриране на сигнали и нередности във Вътрешни правила за администриране на нередности 
по ПМДР (2014-2020) в съответствие с Наредбата за администриране на нередности по 
Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проверка по сигнал се извършва в срок до 3 месеца от датата на получаването му, без да се допуска 
неоснователно забавяне. Определени са двама служители, отговорни за проверка на сигнали и 
администриране на нередности в рамките на УО. Проверката по сигнал приключва с писмен акт за 
наличие или липса на нередност съгласно чл. 14, ал. 1 от Наредбата за администриране на 
нередности по европейските структурни и инвестиционни фондове.

В случай на установено нарушение се регистрира нередност в Информационната система за 
управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове 
(ИСУН 2020). Управляващият орган на ПМДР предприема следните корективни действия:

- уведомява компетентните органи в случаите на подозрение за извършено престъпление;

- след установяване на недължимо платените и надплатените суми, както и на неправомерно 
получените или неправомерно усвоените средства, предприема действия за събиране на дължимите 
суми.

Управляващият орган докладва установените нередности и развитието по вече докладвани случаи 
пред Дирекция „АФКОС“ – МВР, съгласно Наредбата за администриране на нередности по 
Европейските структурни и инвестиционни фондове, както и в системата за докладване на 
нередности (IMS), предоставена от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ).

По мерките от ПС 1, които касаят риболовни кораби, се прави справка дали кандидатът е 
собственик на риболовен кораб, който  е включен в списъка на Съюза на корабите, извършващи 
незаконен, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов съгласно Наредба № 3 от 19 февруари 2013 
г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) 
№ 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 година за създаване на система на общността за 
предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за 
изменение на Регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на 
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Регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999, за период от 3 години преди датата на 
кандидатстване по съответната процедура.

Извършва се справка в Изпълнителна агенция рибарство и аквакултури (ИАРА) и в случаите, 
когато кандидатът не е собственик на риболовен кораб, извършвал незаконен, недеклариран и 
нерегламентиран риболов през последните три години преди датата на кандидатстване.

До момента в УО на ПМДР не са постъпили данни за установени нарушения.
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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 са включени 5 мерки, по които се дава приоритет на представителите на дребномащабния 
крайбрежен риболов:

Мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“;

Мярка 1.2 „Здраве и безопасност“;

Мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на билогичното разнообразие“;

Мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“;

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

Приоритетността се изразява във възможността за получаване на допълнителен брой точки, 
съобразно одобрените критерии за подбор на проектните предложения, които представляват от 
20% до 30% от общия максимален брой точки по съответната процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ.

Друг начин, по който се подкрепя дребномащабния крайбрежен риболов е, че представителите на

сектора получават и по-голям интензитет на помощта (напр. по мярка 1.7 „Добавена стойност, 
качество на продуктите и използване на нежелания улов“).

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на 
доход“, се цели опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на водните 
екосистеми; осигуряване на равновесие между риболовния капацитет и наличните възможности за 
риболов; 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 проектни предложения по мярката е 
включен и критерий „Кандидатът е представител на дребномащабния крайбрежен риболов и/или е 
регистриран в регистъра на риболовните кораби по река Дунав“, който носи 30 точки от общо 100 
максимален брой точки или 30% от тежестта на оценката.

По мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“ е проведен един прием през 2018 г. като е 
сключен един договор на стойност 110 404,50 лв. (56 449,80 евро) БФП, договорът е прекратен на 
по-късен етап. Планиран е прием и през 2020 г.

На 27.06.2019 г. е отворен втори прием по мярка 1.2 „Здраве и безопасност“ с общ размер на 
безвъзмездната финансовата помощ 452 456,82 лв. (231 337 50 евро), от които 331 484,85 лв. 
(169 488,11 евро) 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 хигиената и безопасността и 
условията на труд. По мярката са сключени 2 договора през 2020 г. на стойност 15 762,40 лв. ( 



BG 75 BG

8 059,31 евро) БФП, планиран е и прием през 2020 г.  В критериите за подбор на проектните 
предложения е включен и критерий „Проектът се реализира от кандидат, представител на 
дребномащабния крайбрежен риболов“, който носи 20 т. от общо 120 максимален брой точки или 
17 % 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%. Одобрени за финансиране са 2 проектни предложения, договорите са на стойност 245 325,71 
лв. (125 434,97 евро) безвъзмездна финансова помощ.

На 13.03.2019 г. приключи прием по мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на морското 
биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в рамките на устойчивите 
риболовни дейности“ с общ размер на безвъзмездната финансовата помощ 3 702 848,09 лв. 
(1 893 265,21 евро), от които 2 777 136,07 лв. (1 419 948,91 евро) ЕФМДР. Прилагането на мярката 
цели насърчаване на устойчиво в екологично отношение, иновативно, конкурентоспособно и 
основано на знания рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите, и по-
конкретно постигане на Специфична цел 1 „Намаляване на въздействието на рибарството върху 
морската среда, включително избягване и намаляване, доколкото е възможно, на нежелания улов“ 
и Специфична цел 2 „Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и на 
водните екосистеми„ към Приоритет на Съюза 1. Одобрени за финансиране са 3 проектни 
предложения, договорите за които са сключени през 2019 г., на стойност 728 770 лева (372 619,90 
евро) БФП, планиран е нов прием по мярката през 2020 г.

На 27.02.2019 г. и на 18.10.2019 г. са отворени приеми по мярка 1.7 „ Добавена стойност, качество 
на продуктите и използване на нежелания улов“ с бюджет 5 580 449,22 лева (2 853 282,15 евро) 
БФП общо за двата приема. 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 30 т. 
от общо 100 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%. Сключени са 4 договора на стойност 228 360,00 
лева (116 760,41 евро) БФП.

Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“ 
не е отваряна през 2019 г., бюджетът по мярката е усвоен на 101 %.
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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 2019 г. продължи своевременното актуализиране на секция „Програмата за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г.“ на Единния информационен портал на Европейските структурни и 
инвестиционни фондове - 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, включително и нейните изменения;
 при откриването на прием по мерките - изпращане на прес-съобщения до медиите и 

публикуването им на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и 
горите (www.mzh.government.bg) и на Единния информационен портал www.eufunds.bg. 
Информацията се публикува и на интернет страницата на Изпълнителна агенция по 
 рибарство и аквакултури, която по информация от представителите на сектора се посещава 
редовно от тях и това е основен канал за получаване на информация за тях във връзка с 
новостите в сектора http://iara.government.bg/.

Освен публикации на Единния информационен портал, експерти от Управляващия орган дадоха 
редица интервюта за електронни медии във връзка с актуални теми по Програмата за морско дело 
и рибарство 2014-2020 г.      

През 2019 г. бяха проведени информационни срещи с потенциалните кандидати преди откриването 
на приеми по мерките от Програмата, както следва:

На 12 март 2019 г. в гр. Варна и гр. Балчик пред потенциални кандидати бяха разяснени условията 
за кандидатстване по мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“, мярка 1.6 „Опазване и 
възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни режими в 
рамките на устойчивите риболовни дейности“, мярка 1.7 „Добавена стойност, качество на 
продуктите и използване на нежелания улов“, мярка 2.2. „Продуктивни инвестиции в 
аквакултурата“ - сектор „Малки проекти“, мярка 2.1. „Иновации в аквакултурата“ и мярка 2.3. 
„Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“.

На 22 юли 2019 г. в гр. Поморие се проведе голямо информационно събитие по Програмата за 
морско дело и рибарство 2014-2020 г. Пред широката общественост беше представен напредъкът и 
достиженията на Програмата, както и възможностите за кандидатстване по мярка 1.2 „Здраве и 
безопасност“, мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“, мярка  2.2 „Продуктивни 
инвестиции в аквакултурите“ и мярка 5.4. Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“.

На 23 юли 2019 г. в гр. Царево пред потенциални кандидати бяха разяснени условията за 
кандидатстване по мярка 1.2 „Здраве и безопасност“, мярка  2.2 „Продуктивни инвестиции в 
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аквакултурите“ и мярка 5.4. Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“.

На 30 юли 2019 г. в гр. Стара Загора бяха представени възможностите за кандидатстване по мярка 
2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, мярка 2.5 „Аквакултури, предоставящи 
екологични услуги“ и мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“.

На 28 август 2019 г. в гр. Варна и на 29 август 2019 г. в гр. Балчик бяха представени условията за 
кандидатстване по мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, мярка 5.4 „Преработване 
на продуктите от риболов и аквакултури“, мярка 1.2 „Здраве и безопасност“ и мярка 1.7 „Добавена 
стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов”.

На 16 ноември 2019 г. в гр. Стара Загора стартира фестивалът „Изберете българската риба“.

На 23 ноември 2019 г. фестивалът „Изберете българската риба“ продължи в гр. Русе и завърши на 
4, 5 и 6-ти декември 2019 г. в гр. София.

Проведени са две оперативни срещи за повишаване на капацитета за изпълнение на подхода ВОМР 
с подкрепата на FARNET и с участието на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“, ЕК и 
на географския представител на FARNET за България, в периода 24-25 юни 2019 г. гр., Пловдив и в 
периода 27-29 ноември 2019 г. в гр. Рибарица.

 В периода 2-4 декември 2019 г. директорът на дирекция „Морско дело и рибарство“ взе 
участие в конференцията организирана от FARNET в гр. Брюксел под мотото: „След 2020 
г.: Местни действия в един променящ се свят“.

Публикации в печатни медии:

Към 27.11.2019 г. - общо 83 публикации в 6 печатни медии:



o в-к „24 часа“, ежедневник – 13;
o в-к „Сега“, ежедневник – 27;
o в-к „168 часа“, ежедневник –10;
o списание „Икономист“, седмичник – 11;
o в-к „Български фермер“, ежедневник – 14;
o списание „Агрозона“, седмичник – 8.

Печатни и рекламни материали:

За популяризирането на ПМДР 2014-2020 г., УО използва и изготвените различни видове рекламни 
материали. Те се разпространяват на информационни събития и срещи със заинтересованите 
страни.

Издадени са и се разпространяват следните видове информационни материали – брошури и 
дипляни, включващи информация за актуалните приеми по мерки от ПМДР 2014-2020 г.



o брошури – 1000 бр.;
o дипляни – 1000 бр.;
o рекламни материали – 4 500 артикула.
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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: 
http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/Search?Prog=iQx8Z%2FTGiVU%3D&ShowRes=True&IsProgram 
meSelected=False&IsRegionSelected=False.

В допълнение, актуална информация за напредъка по оперативната програма, различни видове 
справки 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/OperationalPrograms

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.

Във връзка с обявена обществена поръчка с предмет „Изготвяне на План за оценка и Междинна 
оценка на напредъка по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. на 22.11.2018 г. е 
сключен е договор с избрания изпълнител на стойност 165 000 лв. без ДДС. Изготвен е план за 
оценка на Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г. в съответствие с глава 10 
от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. и доклад за междинна оценка на напредъка 
на Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г.

Междинната оценката обхваща всички приоритетни оси и мерки на подкрепа на ПМДР 2014-2020 
г. и сключените, в процес на изпълнение и/или балансово изплатените договори по тях от 
стартирането на програмата до 31 декември 2018 г. Оценката изследва първоначалните резултати 
от използването на помощта и е насочена към текуща оценка на напредъка на изпълнението на 
програмата и подобряване на качеството и ефективността на помощта по отношение на поетите в 
началото на периода задължения и подобряване на качеството и ефективността на помощта по нея.

Междинната оценка цели да изследва степента на изпълнение на Програмата за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г. чрез оценка на степента на използване на ресурсите, резултатността и 
ефективността от програмирането на ЕФМДР, социално-икономическото въздействие и неговото 
въздействие върху приоритетите на общността.

Дадени са следните препоръки по отношение съдържанието, наблюдението и изпълнението на 
програмата:

1. Да се извърши преглед на целите на ПМДР 2014-2020 г. и очакваните резултати с оглед на 
промените в макроикономическата среда. В случай на необходимост, следва да се обмисли 
възможността за извършване на промени в Програмата.

Препоръката е взета предвид и са предприети насрещни действия, работи се по изменение на 
Програмата, което ще включва вкл. мерки за преодоляване на последствията от COVID-19.

2. Преодоляване на забавянето в изпълнение на подхода ВОМР. 

Препоръката е взета предвид и са предприети насрещни действия. Формиран е екип от служители, 
чиито задължения са насочени към подпомагане на прилагането на подхода ВОМР. Към момента 
са стартирали 46 процедури за подбор на проектни предложения, подадени са 73 проектни 
предложения, подписани са 25 договора.

3. УО следва да гарантира ефективния старт на Национална рибарска мрежа, за да осигури 
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прозрачно, навременно и пълноценно прилагане на подхода.

Избран е изпълнител за управление на Националната рибарска мрежа и е подписан договор № РД 
51-129 от 30.10.2019 г.

4. УО следва да извърши ревизия на целите в Рамката за изпълнение за 2018 и 2023 г.

Рамката за изпълнение е ревизирана с изменение на Програмата през юни 2020 г. с включването на 
три нови мерки за продоляване на последствията от COVID-19. В момента се подготвя ново 
изменение на Програмата, което отново ще включва изменение на заложените в Рамката за 
изпълнение цели за 2023 г.

5. УО следва да разработи и одобри методология за оценка на индикаторите за резултат и да 
подсигури мониторингови проверки свързани с определянето на напредъка по  изпълнените 
проекти.

Препоръката е взета предвид и са предприети насрещни действия, разработена е методология за 
оценка и функциите са делегирани на Междинното звено (МЗ).

6. МЗ следва да верифицира индикаторите за резултат заложени  в договорите за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, при извършване на междинни и 
окончателни плащания.

Препоръката е взета предвид.

7. УО следва да предприеме по-организиран подход при осъществяването на 
комуникационната си стратегия. Дейностите по популяризиране на възможностите по ПМДР 
2014-2020 г. са възложени на звеното за управление на НРМ. В тази връзка е разработен 
Комуникационен план, включващ мерки за публичност и информиране насочен към 
широката общественост и преодоляване на дефицита на публична информация за ПМДР, 
включително по отношение на подхода ВОМР сред заинтересованите страни, планът е 
одобрен от УО. 

Изготвен е доклад, съдържащ обратна връзка за ефективността и ефикасността от прилагането на 
Комуникационния план на ПМДР 2014-2020 г, включително при прилагането на подхода ВОМР.

8. УО следва да подобри процеса по предоставяне на информация и методическа помощ на 
кандидатите и бенефициентите по Програмата и да гарантира равнопоставеност.

Във връзка с препоръката през 2019 г. са проведени информационни кампании, семинари, 
фестивали, разработена е и се изпълнява комуникационна стратегия по линия на НРМ.

9. Организираните събития следва да имат ясно изразен кампаниен характер сред широк 
кръг от заинтересовани страни, като се следва ясна и прозрачна стратегия при прилагането 
и изпълнението им. Следва да се изготви последователен план с планирани специфични 
цели, целеви групи, комуникационни канали и комуникационни цели с ясно определени 
отговорници в УО. Диверсифицирането на каналите за комуникация е възможно да доведе до 
достигане до по-широк кръг от заинтересованите страни.

Препоръката е приета и са предприети мерките, описани в горните две точки.

10. Да се поддържа актуална база данни на бенефициентите с цел по-лесна комуникация с 
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тях.

Създаден е регистър на бенефициентите по програмата, който отчита изпълнението на проектите 
им и се обновява регулярно. Информация за каналите за контакти е достъпна в ИСУН2020. УО е в 
контакт с бенефициентите.   

11. Следва да се извърши анализ на представените групи основни заинтересованите страни в 
състава на КН спрямо идентифицираните като такива в ПМДР и ако е необходимо да се 
включат в него на непредставени основни заинтересовани страни. Разширяване на дейността 
на КН на ПМДР по посока на консултиране със основните заинтересова страни чрез 
създаване на постоянни и временни подкомитети по специфични и текущи въпроси и 
включване в заседанията на КН външни експерти от различни области, свързани с 
изпълнението на ПМДР (събиране на данни, контрол, околна среда, ИМП). 

Съставът на КН е формиран съгласно постановление № 79 от 10 април 2014 г. за създаване на 
комитети за наблюдение на споразумението за партньорство на Република България и на 
програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 - 2020 г. При необходимост се 
формират работни групи за консултиране на специфични и текущи въпроси, като напр. експерти в 
областта на финансовите инструменти и др.

12. Необходимо е постигането на по-голяма публичност на резултатите от мониторинга и 
оценка на програмата, по-доброто разпространение на резултатите от работата на КН и 
достигането им до по-голям кръг от заинтересовани. Необходимо е залагане на по-ясни 
правила и отговорности по отношение на мониторинга и оценката на програмата и 
създаване на база данни за отчитане на информацията по напредъка на Програмата. 

Резултатите от мониторинга и оценката на програмата, както и отчетните материали, представени 
на заседанията на КН са публикувани на Единния информационен портал на европейските 
структурни и инвестиционни фондове. В изпълнение на Комуникационния план за целите на 
разпространение на информацията се използват и други канали, осигурени от НРМ:  

https://www.facebook.com/NationalFisheriesNetworkBulgaria, https://twitter.com/6KNjQu9vZBFryfw,

създаден е YouTube канал: https://www.youtube.com/channel/UCbyn4QzHk05LTg8CG-
v8Erg?view_as=subscriber, създаден е и профил в Instagram: national_fisheres_network_bg.

13. УО следва да предприеме действия за непрекъснато изграждане на административния 
капацитет на дирекция „Морско дело и рибарство“, включително като се осигури достъп до 
обмен на опит с други страни-членки на ЕС. 

За повишаване на административния капацитет са проведени обучения в областта на обществените 
поръчки, последващия контрол, оценката на проектни предложения, прилагане на SWAT анализ 
при разработване на програмата за новия програмен период от FAME и др.

Резултатите от извършената междинна оценка са представени на Осмото заседание на Комитета по 
наблюдение на ПМДР 2014- 2020 г., проведено на 27 ноември 2019 г.

Междинната оценка е публикувана на Единния информационен портал на европейските 
структурни и инвестиционни фондове на следния адрес:

 https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/pmdr/docs/2019-12/Interim_Evaluation_MFP_BG.pdf
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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)



BG 85 BG

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.



BG 89 BG

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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ПОСЛЕДНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ВАЛИДИРАНЕТО
Тежест Код Съобщение

Информация Версията на доклада за изпълнението бе валидирана

Внимание 2.3 Моля, обърнете внимание, че годишният доклад за изпълнението, който ще валидирате, не е свързан с последната версия на одобрената от Комисията програма

Внимание 2.37 В таблица 4 финансовото участие на ЕФМДР за приоритет на Съюза 1 трябва да е равно на финансовото участие на ЕФМДР по приоритети на Съюза в раздел 8.2 от програмата (предупреждение)

Внимание 2.37 В таблица 4 финансовото участие на ЕФМДР за приоритет на Съюза 6 трябва да е равно на финансовото участие на ЕФМДР по приоритети на Съюза в раздел 8.2 от програмата (предупреждение)
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