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2. OVERVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME (ARTICLE 50(2) 
OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

Key information on the implementation of the Operational Programme for the year concerned, 
including on financial instruments, with relation to the financial and indicator data.

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

За втора поредна година е избегната загубата на средства във връзка справилото N + 3, 
значително е ускорено изпълнението на Програмата и в частност на подхода ВОМР.

Отворени мерки през 2020 г.:

ПС 1

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

компенсационни режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“;
 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“;
 1.4 „Ограничаване на въздействието на риболова върху морската среда и 

приспособяване на риболова към опазването на видовете“;
 1.9 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икон. 

последствия от избухването на COVID-19“.

ПС 2

 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“;
 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури“;
 2.6 „Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване на 

икон. последствия от COVID-19“.

ПС 3

 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.“.

ПС 4

 През 2020 г. продължи активното отваряне на процедури по мерките от одобрените 
стратгиите на 9 МИРГ.
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ПС 5

 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“;
 5.4 „Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за 

преодоляване на икон. последствия от COVID-19“.

ПС 6

 6.1 „Интегрирано морско наблюдение“;
 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“.

ПС 7

 7.1 „Техническа помощ“.

 

Общ бюджет на отворените приеми през 2020 г. - 94 840 353 лева (48 491 847 €) или 47 % от 
бюджета на ПМДР.

Договорените средства през 2020 г. са в размер на 34 835 283 лева (17 811 271 €) БФП или 
17 % от бюджета на програмата.

Изплатени разходи през 2020 г. възлизат на 27 044 956 лв. БФП. Сертифицирани през 2020 
г. са общо 22 945 887 лева  (11 732 226 €) БФП, или 11 % от бюджета на ПМДР (сумата на 
сертифицираните разходи включва и дог., сключени в предходни години).

 

Общи постижения към 2019 г.:

Сключени договори на ст-ст от 52 369 279 € БФП, 186 бр.;

Сертифицирани средства са 22 185 788 € БФП.

 

Общи постижения към 2020 г.:
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Сключени договори на стойност от 70 180 446 € БФП, 423 бр.;

Сертифицирани средства са 33 918 013 € БФП.

В сравнение с предходната година е постигнато увеличение от 34 % в ст-та и 127 % в бр. 
на скл. договори, като увеличението в ст-та на верифицираните средства е 53 %.

 

 

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

Предизвикателството на пандемията COVID-19 затрудни сектора и изпълнението на 
програмата.В резултат на активни действия и решения, УО предприе действия в тази посока и 
 България беше първата държава-членка с одобрено изменение на Програмата, включващо  
мерки за компенсиране на загубата на приходи от операторите в сектора вследствие на 
пандемията.

Одобрени са 2 изменения на ПМДР, версии 6.1 от 02/09/2019 и 7.1 от 14/12/2020.

През 2020 г. беше извършена оценка за използването на финансови инструменти през ПМДР. 
През 2021 г. се подписа споразумение за прилагане на ФИ между УО, Фонд на Фондовете и 
Междинно звено - ДФЗ-РА (МЗ - ДФЗ-РА).

Проведено е 1 заседание на КН на 12.02.2020 г. и 6 писмени процедури.

Дейностите по информация и комуникация по ПМДР са представени в т. 7.

През 2020 г. са инициирани промени в административната структура на УО, формирани са три 
отдела с цел по-ясно разграничаване на функциите и отговорностите, оптимизиране на работата 
и повишаване квалификацията на служителите. Проведени са обучения в областта на 
обществените поръчки, извършване на паследващ контрол и налагане на финансови корекции, 
оценката на ПП, разработване на SWОT анализ и извеждане на нужди при разработване на 
ПМДРА от FAME. Участия в мероприятия на FAME, FARNET и ЕК.

Функциите по мониторинг на изпълнението на проектите са делегирани на МЗ - ДФЗ-РА през 
2019 г. Процесът по мониторинг на изпълнението на проектите по програмата е в ход въпреки 
затрудненията породени от пандемията. Последвалата икономическа криза даде сериозно 
отражение на изпълнението на сключените договори. Това забавяне се отрази и на отчетените 
индикатори за изпълнение и резултат.

През 2020 г. активно се изпълняват дейностите от Концепцията за управление на НРМ, като за 
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част от тях преминаха онлайн и достигнаха до повече участници.

Предприети стъпки за разработване на новия програмен период.

Изготвянето на СП е в напреднал процес, отразени са постъпилите коментари от ЕК.

Стартира разработването на ПМДРА. Изготвени са МНСПА (2021-2027 г.), Ситуационен анализ 
на състоянието на сектор „Рибарство“. На тяхна база е изготвен SWОТ-анализ и са изведени 
потребностите за сектора, като са взети предвид новите политически приоритети на ЕС за 
програмния период 2021-2027. В ПМДРА се поставя акцент по-специално върху целите на 
Европейската зелена сделка, Стратегиите за биологичното разнообразие и стратегията „От 
фермата до трапезата“, приети през май 2020 г.

На базата на тези потребности и позовавайки се на текстовете в проекта на регламент, вече са 
определени приоритетите, специфичните цели и типовете действия. Проведени са 8 (5 през 
2020) заседания на ТРГ по разработване на ПМДРА.  Изготвен е и проект на бюджет на 
програмата, разпределен по видове действия и съответстващите им индикатори за изпълнение. 
УО планира да използва опростени разходи и финансови инструменти за широк набор от 
операциите. Сключен е договор с предмет „Анализ и проучване на възможностите по 
отношение на прилагане на финансовите инструменти през следващия програмен период“. В 
началото на 2021 г. УО на ПМДР стартира неофициални преговори с ЕК по първия проект на 
ПМДРА.

2. Изпълнение на ПМДР. 

През 2020 г. са сключени 237 договора.

ПС 1 - 73 договора – 937 771 € БФП.

ПС 2 - 93 договора – 6 382 571 € БФП.

ПС 3 - 1 договор – 967 931 € БФП.

ПС 4 - 34 договора – 3 611 273 € БФП.

ПС 5 - 28 договора – 3 195 468 € БФП.

ПС 6 - 2 договора – 1 734 777 € БФП.

ПС 7 - 6 договора – 1 442 715 € БФП.

Най-висок интерес през 2020 г. е регистриран към мерките за преодоляване на последиците от 
пандемията по ПС 1, 2 и 5. По ПС 2 интересът е традиционно висок и по мерки 2.2 и 2.3. По ПС 
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4 са стартирани процедури по одобрените стратегии за ВОМР на всички МИРГ. По ПС 5 най-
висок е интересът по мярка 5.4.

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

 Избухване на пандемията COVID-19;
 Затруднения при:

- набавянето на фин. средства за реализиране на проектите;

- възлагане на ОП, осигуряване на изискуеми документи;

- внос и износ на продукция и суровини;

 Затруднени условия за отдаване под наем на язовирите;
 Развитието на онлайн търговия 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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3. IMPLEMENTATION OF THE UNION PRIORITIES

3.1. Overview of the implementation (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Information should be provided as short and general commentary on the implementation of the Union 
priorities and technical assistance for the year(s) concerned with reference to key developments, 
significant problems and steps taken to address these problems.

Union priority Key information on the implementation of the priority with reference 
to key developments, significant problems and steps taken to address 
these problems

1 - Promoting environmentally 
sustainable, resource efficient, 
innovative, competitive and 
knowledge based fisheries

1. Основни постижения по ПС 1 - 73 договора

2. Мерки отворени за прием: 

 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“;
 1.2 „Здраве и безопасност“;
 1.4 Ограничаване на въздействието на риболова върху 

морската среда и приспособяване на  риболова към 
опазването на видовете;

 1.6 „Опазване и възстановяване на морското биолог. 
разнообразие и екосистеми и компенс. режими в рамките 
на устойчивите риболовни дейности“;

 1.7 „Добавена стойност, качество на продуктите и 
използване на нежелания улов“(периодът на прием 
обхваща края на 2019 г. и приключва през 2020 г.);

 1.9 "Подкрепа за собственици на риболовни кораби и 
рибари за преодоляване на икономическите последствия 
от избухването на COVID-19, поради временно 
преустановяване на риболовната дейност"

По Мярка 1.1  е обявен прием за 439 435 лева (224 683 €) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 25.03.20 г.

Няма сключени договори.

УО идентифицира нисък интерес към 1.1  поради невъзможност 
за осигуряване на средства за самоучастие и трудности при 
използване на ИСУН. УО подобри интереса чрез пряк контакт с 
представители на бранша, както на КН, така и в процеса на 
работа по изпълнение на ПМДР . Бяха проведени  10 инф. 
събития. Въпреки положените усилия на УО, с оглед 
наближаващия край на програмния период, УО промени в 
бюджета на Програмата като прехвърли средства от мярката 
към 1.8 и 5.4 през 2020 г. Настоящият бюджет на мярката 
възлиза на 439 515 лева (224 724 €).
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Union priority Key information on the implementation of the priority with reference 
to key developments, significant problems and steps taken to address 
these problems

По Мярка 1.2  e обявен прием с  бюджет 74 723 лева (38 206 
евро) БФП. Приемът по мярката е отворен на 19.03.2020 г.

Има сключени 2 договора на обща стойност 15 762 лева или 8 
059 евро

Регистриран е и тук нисък интерес въпреки проведените инф. 
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. Настоящият бюджет на мярката възлиза на 31 579 
лева (16 146 €).

По Мярка 1.4  е обявен прием с бюджет 260 454 лева (133 170 
евро) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 18.03.2020 г.

Няма сключени договори.

По мярка 1.4 има нисък интерес, видно от проведени 
допитвания на 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. 
Мярката е закрита, като бюджетът й е насочен към мярка 5.4.

По Мярка 1.6  е обявен прием с бюджет 1 446 811 лева (739 754 
евро) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 23.03.2020 г.

Няма сключени договори.

УО не успя да повиши интереса по мярка 1.6 и въпреки 
положените усилия от страна на УО, и края на ПП,  УО 
прехвърли средства от мярката към 1.8 през 2020 г. Настоящият 
бюджет на мярката възлиза на 2 586 272 лева (1 322 360 евро). 

По Мярка 1.7  е обявен прием с бюджет 2 075 061 лева (1 



EN 11 EN

Union priority Key information on the implementation of the priority with reference 
to key developments, significant problems and steps taken to address 
these problems
060 978 евро) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 18.10.2019 г. с краен срок 
16.01.2020 г.

Няма сключени дог.

В резултат на невъзможността да се повиши интереса по мярка 
1.7 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 5.4 през 2020 г. Настоящият бюджет на мярката 
е 473 837 лева (242 273 евро).

Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, 
рибни борси и покрити лодкостоянки“ не е отваряна за прием 
през 2020 г., но общият напредък е 23 667809 БФП лв/12 101344 
евро по 6 сключени договора.

По мярка 1.9  „Подкрепа за собственици на риболовни 
кораби и рибари за преодоляване на икономическите 
последствия от избухването на COVID-19, поради временно 
преустановяване на риболовната дейност“ с бюджет 2 
039 095 лева (1 042 589 евро) са сключени 71 договора на 
стойност 1 818 331 лева (929 712 евро) БФП.

Създалата се ситуация след избухването на COVID-19 в света и 
най-вече в Европа постави сектор рибарство в безпрецедентна 
ситуация. УО на ПМДР дефинира дейностите, които най-
адекватно ще отговорят на потребностите на сектора чрез 
осигуряване на компенсации за временно преустановяване на 
риболовните дейности.  Бюджетът на мярката двукратно е 
увеличаван през 2020 г.

 3. Финансово изпълнение на ниво ПС 1 до края на 2020 г.:

Планираните разходи по ПС 1 за 2020 г. са в размер на 6 335 
581лева (3 239 381 евро) БФП, което е 3,11 % от общия бюджет 
на програмата, а планираните разходи от ЕФМДР са 2,94% от 
общия бюджет на разходите по ЕФМДР.

Общият напредък по ПС 1 по отношение на договорените 
средства през 2020 г. е в размер на 1 834 093 лева (937 771 евро) 
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БФП или 5,11 % от бюджета на приоритета.

Общият напредък по ПС 1 по отношение на изплатените 
публични разходи от бенефициентите през 2020 г. е в размер на 
7 817 495 лева (3 997 083 евро) БФП .

Сертифицираните средства през 2020 г. са в размер на  8 016 809 
лв. (4 098 992 евро) БФП.

Общо договорените средства до момента са в размер на 27 055 
720 лева (13 833 582 евро) БФП.

Общо верифицираните средства до момента са в размер на 13 
508 351 лева (6 906 816 евро) БФП.

 4. Индикатори:

В края 2020 г. общо са приключили 85 операции по ПС 1, които 
влизат в мониторинг за следващите 5 г.

С двукратното изменение на Програмата през 2020 г. са 
ревизирани  индикаторите по мерките, от които са прехвърлени 
средства. Постигането на част от output indicators е забавено 
поради влиянието на COVID-19. Предприети са действия за 
преодоляване на забавянето, обявени са нови приеми и са 
проведени инф. срещи със заинтересованите страни.

Индикатори за изпълнение

В края на 2020 г. бяха подадени общо133 проектни предложения 
за целия ПС1, сключени са сключени 94 договора и 85 договора 
са изпълнение (включва и чл. 33).

Индикатор 1.6 – брой проекти за опазване и възстановяване на 
морското биоразнообразие, екосистемите 6 бр или 50% 
изпълнение.

1.3 - Брой проекти за добавена стойност, качество, използване 
на нежелан улов и риболовни пристанища, площадки за 
разтоварване, зали за действия и заслони 10 бр или 77%.



EN 13 EN

Union priority Key information on the implementation of the priority with reference 
to key developments, significant problems and steps taken to address 
these problems

1.5 – бр. на проектите за постоянно прекратяване 8 бр или 100%

1.9 - Брой проекти за насърчаване на човешкия капитал и 
социален диалог, диверсификация и нови форми на доходи, 
стартиращи предприятия за рибари и здраве / безопасност 2 бр 
или 13 %.

1.10 Брой на проектите за временно преустановяване 71 бр. или 
71%

Индикатори за резултат ще бъдат докладвани след 
провеждането на мониторинг на договорите през 2021 г., поради 
това че договорите са изпълнени през 2020 г.

 

2 - Fostering environmentally 
sustainable, resource efficient, 
innovative, competitive and 
knowledge based aquaculture

По Приоритет на Съюза 2 на ниво Програма са заложени 4 
мерки. През 2020 г. по ПС 2 са отворени 5 процедури по 3 
мерки.

Най-голям интерес е регистриран към мерки 2.2 , 2.3 и 2.6 по 
ПС 2. Напредкът в изпълнението на одобрените проекти 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 93 АДПБФП.

2. Мерки отворени за прием: 

 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ 
(стартирали са три приема през 2020 г., като два от тях са 
с краен срок през 2021 г.);

 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.);

 2.6 „Подкрепа за производители на риба и други водни 
организми за преодоляване на икономическите 
последствия от пандемията COVID-19“.

 По Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” 
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е отворен прием с бюджет 3 812 999 лева (1 949 585 евро) БФП.

Приемите по мярката са отворени на 19.03.2020 г. и съответно 
на 09.10.2020 г. за сектор „Малки проекти” и  на 06.11.2020 г. за 
големи проекти.

Сключени са 17 договора на стойност  3 876 019 лева (1 981 808 
евро) БФП.

По мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите - Сектор 
„Малки проекти” са сключени 8 договора през 2020 г. на 
стойност  372 504 лева (190 461евро) БФП.

По мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” – големи 
проекти са сключени 9 договора през 2020 г. на стойност  3 503 
515 лева (1 791 346 евро) БФП.

По Мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на 
аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури улов“ е 
обявен прием с бюджет 5 487 613 лева (2 805 815 евро) БФП.

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

Сключени са 10 договора на стойност  6 317 587 лева (3 230 181 
 евро) БФП.

Мярка 2.5 „Аквакултури, осигуряващи екологични услуги“ 
не е отваряна за прием през 2020 г., но общият напредък по 
мярката е  - 1 591 772,08  БФП лева 813 872,63 евро по 4 
сключени договора.

По Мярка 2.6 „Подкрепа за производители на риба и други 
водни организми за преодоляване на икономическите 
последствия от пандемията COVID-19“  е отворен прием с 
бюджет 10 503 349 лева (5 370 359 евро) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 03.06.2020 г.

Сключени са 66 договора на стойност 2 289 425 лева (1 170 582 
евро) БФП.
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3. Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2020 г.:

Планираните разходи по ПС 2 за 2020 г. са в размер на 19 
803 961 лева (10 125 760 евро) БФП, което е 9,71 % от общия 
бюджет на програмата, а планираните разходи от ЕФМДР са 
9,39 % от общия бюджет на разходите по ЕФМДР.

Общият напредък по ПС 2 по отношение на договорените 
средства през 2020 г. е в размер на 12 483 032 лева (6 382 571 
евро) БФП или 20,69 % от бюджета на приоритета.

Общият напредък по ПС 2 по отношение на изплатените 
публични разходи от бенефициентите през 2020 г. е в размер на 
6 060 693 лева (3 098 831 евро) БФП .

Сертифицираните средства през 2020 г. са в размер на 4 115 844 
лв. ( 2 104 430 евро) БФП.

Общо договорените средства до момента са в размер на 41 368 
736 лева (21 151 824 евро) БФП.

Общо верифицираните средства до момента са в размер на 17 
694 709 лева (9 047 300 евро) БФП.

 4. Индикатори:

През 2020 г. са приключили 23 операции по ПС 2, които влизат 
в период на мониторинг през следващите 5 години. Предвид 
високия брой на сключени договори и изпълнявани проектни 
предложения УО на ПМДР очаква увеличаване на стойностите 
на отчитаните индикатори в бъдеще.

Индикатори за изпълнение

Изпълнението на 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. са ревизирани индикатори по мерките, от които са 
прехвърлени средства.
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В края на 2020 г. бяха подадени общо 323 проектни 
предложения за целия ПС2, сключени са 169 договора и 
възстановени са средствата по 75 от подписаните договори.

Целевата стойност на индикатор 2.2 - Брой проекти за 
продуктивни инвестиции в аквакултурата е постигнат с 99 бр. 
или 136 %.

Целевата стойност на индикатор 2.5 - Брой на проекти за 
насърчаване на човешкия капитал на аквакултурата като цяло и 
на новите аквакултури е постигнат с 23 бр. или 100%

Целевата стойност на индикатор 2.3 - Брой проекти за 
ограничаване на въздействието на аквакултурите върху 
околната среда (екоуправление, схеми за одит, екологични 
услуги за органична аквакултура) е постигнат с 4 бр. или 50%.

Целевата стойност на индикатор 2.4 - Брой проекти за 
увеличаване на потенциала на аквакултурните обекти и мерки за 
общественото здраве и здравето на животните е постигнат с 66 
бр. или 41%. През 2021 е отворен нов прием по мярката, с който 
ще сепомогне за постигане този индикатор.

Индикатори за резултат 

При промяна на ОП през 2020 г. се измениха и индикаторите за 
резултат по приоритета.

Целевата стойност за показателя 2.1 - Промяна в обема на 
аквакултурното производство не е измерена на този етап, част 
от договорите са изпълнени, други са в процес на изпълнение и 
за всички тях предстои извършване на мониторингова проверка 
и отчитане.

Целевата стойност за показателя 2.3 - Промяна в нетната 
печалба е постигната с 163 хил евро или 5 %. Част от 
договорите са изпълнени, други са в процес на изпълнение и за 
всички тях предстои извършване на мониторингова проверка и 
отчитане.

Целевата стойност за показателя 2.8 - Създадена заетост е 
постигната с 5 бр. или 2 %. Част от договорите са изпълнени, 
други са в процес на изпълнение и за всички тях предстои 
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извършване на мониторингова проверка и отчитане.

Целевата стойност за показателя 2.9 - Запазена заетост е 
постигната с 55 бр. или 6%. Част от договорите са изпълнени, 
други са в процес на изпълнение и за всички тях предстои 
извършване на мониторингова проверка и отчитане.

Целевата стойност за показателя 2.5 - Промяна в обема на 
системата за рециркулация на производството е постигната с 55 
тона или 57%. Част от договорите са изпълнени, други са в 
процес на изпълнение и за всички тях предстои извършване на 
мониторингова проверка и отчитане.

Целевата стойност за показателя 2.7 - Ферми за аквакултури, 
предоставящи екологични услуги, 3 К-1 - Брой поддържани 
работни места, 5 К-1 – Брой запазени бизнеси не е измерена на 
този етап, част от договорите са изпълнени, други са в процес на 
изпълнение и за всички тях предстои извършване на 
мониторингова проверка и отчитане.

 

 

 

3 - Fostering the 
implementation of the CFP

По Приоритет на Съюза 3 на ниво Програма са заложени 2 
мерки. 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.

 1. Основни постижения по ПС 3 – сключен е 1 АДПБФП.

2. Мерки отворени за прием: 

 •          3.1 „Контрол и изпълнение“ (приемът е започнал през 
2017 г. и е с краен срок през 2023 г. );
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•           3.2 „Събиране на данни по Национална програма за 
събиране и управление на данни  от сектор „Рибарство” 2017 – 
2019 г.“ (приемът е започнал през 2017 г. и е с краен срок през 
2023 г. ).

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

Приемът по мярката е отворен на 25.07.2017 г.

Сключен е 1 договор на стойност 1 893 080 лева (967 931     
 евро) БФП.

Мярка 3.2 „Събиране на данни” с бюджет 5 000 000  лева (2 
556 499 евро) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 02.08.2017 г.

Няма сключени договори по мярката през 2020 г.

3. Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2020 г.:

Планираните разходи по ПС 3 за 2020 г. са в размер на 
19 542 924,06 лева (9 992 291,68 евро) БФП, което е 9,58 % от 
общия бюджет на програмата, а планираните разходи от 
ЕФМДР са 12,36 % от общия бюджет на разходите по ЕФМДР.

Общият напредък по ПС 3 по отношение на договорените 
средства през 2020 г. е в размер на 1 893 080 лева (967 931 евро) 
БФП или 8,34 % от бюджета на приоритета.

Изплатени средства през 2020 г. са 1 367 924 лева (699 419 евро) 
БФП.

Сертифицираните средства през 2020 г. са в размер на  990 022 
лева (506 198 евро) БФП.

Общо договорените средства до момента са в размер на 17 910 
800 лева (9 157 787 евро) БФП.
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Общо верифицираните средства до момента са в размер на 11 
805 698 лева (6 036 250 евро) БФП.

 4. Индикатори:

През 2020 г. няма приключили операции по ПС 3.

В края на 2020 г. с натрупване бяха подадени общо 40 проектни 
предложения за целия ПС3, сключени са 28 договора и 
възстановени са средствата по 21 от подписаните договори.

УО на ПМДР е делегирал функциите по мониторинг на МЗ. 
Приет е нов устройствен правилник на Държавен фонд 
„Земеделие“, съответно е  одобрена процедура за извършване на 
мониторингови проверки 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 по приоритета се постигат 
успешно.

3.2 - Брой на проектите за подпомагане на събирането, 
управлението и използването на данни 3 бр. или 150%

3.1 - Брой на проектите за прилагане на системата на Съюза за 
контрол, инспекции и правоприлагане 25 бр. или 125%

Индикатори за резултат ще бъдат докладвани след 
провеждането на мониторинг на договорите през 2021 г., поради 
това че договорите са изпълнени през 2020 г.

4 - Increasing employment and 
territorial cohesion

През 2020 г. е запазена тенденцията при изпълнението на 
подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР).

Успешно работи въведеният модел за оказване на методическа 
помощ от страна на УО към МИРГ. Проведена е 1 онлайн среща 
за повишаване на капацитета на екипите на МИРГ със 
съдействието на FARNET и още една за анализ на изпълнението 
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на одбрените стратегии за ВОМР на МИРГ.

 1. Основни постижения по ПС 4 – сключени са 34 АДПБФП 
на стойност 6 161 196 лева (3 150 218 евро) БФП.

Общият бюджет по обявените процедури от стратегиите за 
ВОМР за 2020 г. възлиза на 22 491 822 лева (11 500 062 евро).

Подадени са 100 проектни предложения по отворените 50 
процедури от стратегиите за ВОМР на МИРГ.

2. Отворени процедури за прием: 

През 2020 г. са отворени 50 процедури за прием на проектни 
предложения от одобрените 9 стратегии за ВОМР на местните 
инициативни рибарски групи (МИРГ).

3. Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2020 г.:

Планираните разходи по ПС 4 за 2020 г. са в размер на 22 491 
822 лева (11 500 062 евро) БФП, което е 11 % от общия бюджет 
на OП, а планираните разходи от ЕФМДР са 12 % от общия 
бюджет на разходите по ЕФМДР.

Общият напредък по ПС 4  на договорените средства през 2020 
г. е в размер на 6 161 196 лева (3 150 218 евро) БФП или 17 % от 
бюджета на приоритета.

Общият напредък по ПС 4  на изплатените публични разходи на 
бенефициентите през 2020 г. е в размер на 2 402 172 лева (1 228 
230 евро) БФП. 

Сертифицираните средства през 2020 г. са в размер на 1 812 930 
лева (926 951 евро) БФП.

Общо договор. средства до момента са в размер на 15 080 562 
лева (7 710 687 евро) БФП, в т.ч. одобрените стратегии и текущи 
разходи на МИРГ.

Общо верифицираните средства до момента са в размер на 4 357 
016 лева (2 227 741 евро) БФП.
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4. Индикатори:

Индикатори за изпълнение

До края на 2020 г. бяха подадени общо 29 проектни 
предложения за целия ПС4.

Целевата стойност на индикатор 4.2 - Брой на проектите за 
подготвително по мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии 
за ВОМР“ е изпълнена на 175 %, сключени са 14 договора, при 
цел 8 бр.

Целевата стойност на индикатор 4.1 - Брой на избраните 
стратегии за местно развитие по мярка 4.2 „Изпълнение на 
стратегиите за водено от общностите местно развитие“ ще бъде 
изпълнена на 100 % при приключване на програмния период, 
тъй като избраните и договорени стратегии за ВОМР са в 
процес на изпълнение, сключени са 9 договора за изпълнение на 
стратегия за ВОМР, при цел 9 бр.

Индикатори за резултат 

Целевите стойности на трите показателя по мярка 4.2 
„Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно 
развитие“: 4.1 - Създадена заетост (ЕПРВ), 4.2 - Запазена заетост 
(ЕПРВ) и 4.3 - Създадени предприятия не са достигнати на този 
етап, тъй като избраните и договорени стратегии за ВОМР са в 
процес на изпълнение до края на 2023 г., след което ще 
подлежат на мониторингова проверка и отчитане.

5 - Fostering marketing and 
processing

Най-голям интерес по ПС 5 е регистриран към мерки 5.4 
„Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ и 5.4 
„Подкрепа за преработвателни предприятия на продукти от 
риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите 
последствия от пандемията COVID-19“. Изпълнението на мярка 
5.3 „Мерки за предлагане на пазара“ е в съответствие със 
стратегията на УО на ПМДР за постигане на резултатите по 
мярката. Пълният потенциал ще се реализира през 2021 г. и 2022 
г.  Ниският интерес по мярка 5.1 „Планове за производство и 
предлагане на пазара“ се дължи на факта, че същуствува само 
една призната организация на производителите, която може да 
изпълнява план за производство и предлагане на пазара. 
Предвиден е нов прием през 2021 г.
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1. Основни постижения по ПС 5 - сключени са 28 АДПБФП.

2. Мерки отворени за прием: 

 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара“;
 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“ (два приема 

отворени през 2019 г. С краен срок през 2020 г.);
 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и 

аквакултури“;
 5.4 „Подкрепа за преработвателни предприятия на 

продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на 
икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Мярка 5.1 „Планове за производство и предлагане на 
пазара” с бюджет 12 220 112 лева (6 248 140 евро) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 17.03.2020 г. с краен срок 
20.07.2020 г.

Подписан е 1 договор през 2020 г. по предходен прием проведен 
през 2019 г.

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.

Сключен e 1 договор на стойност 948 121 лева (484 774 евро) 
БФП.

Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и 
аквакултури” с бюджет 5 900 000 лева (3 016 668 евро) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 06.11.2020 г. продължава през 
2021 г.

Сключени са 6 договора на стойност 3 647 075 лева (1 864 748 
евро) БФП от предходен прием през 2019 г.
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Мярка 5. 4 „Подкрепа за преработвателни предприятия на 
продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на 
икономическите последствия от пандемията COVID-19“ с 
бюджет 4 785 625 лева (2 446 889 евро) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 03.06.2020 г. до продължава 
през 04.08.2020 г.

Сключени са 20 договора на стойност 1 599 000 лева (817 568 
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 2020 г.:

Планираните разходи по ПС 5 за 2020 г. са в размер на 12 
220 112 лева (6 248 140 евро) БФП, което е 6 % от общия 
бюджет на програмата, а планираните разходи от ЕФМДР са 6 
% от общия бюджет на разходите по ЕФМДР.

Общият напредък по ПС 5 по отношение на договорените 
средства през 2020 г. е в размер на 6 249 343 лева (3 195 287 
евро) БФП или 20 % от бюджета на приоритета.

Общият напредък по ПС 5 по отношение на изплатените 
публични разходи на бенефициентите през 2020 г. е в размер на 
6 253 484 лева (3 197 405 евро) БФП .

Сертифицираните средства през 2020 г. са в размер на 5 772 220 
лв. (2 951 334 евро) БФП.

Общо договорените средства до момента са в размер на 20 026 
580 лева (10 239 585 евро) БФП.

Общо верифицираните средства до момента са в размер на 12 
833 918 лева (6 561 979 евро) БФП.
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4. Индикатори:

Индикатори за изпълнение

В края на 2020 г. бяха подадени общо 95 проектни предложения 
за целия ПС5, сключени са 53 договора и възстановени са 
средствата по 33 от подписаните договори.

Целевата стойност на индикатор 5.1 - Брой на организациите на 
производители или асоциациите на организации на 
производители, получаващи подпомагане за планове за 
производство и предлагане на пазара по мярка 5.1 ще достигне 
50 % при извършване на окончателното плащане по сключения 
1 бр. договор. До края на 2023 г. се очаква постигане на 
индикатора на 100 % след избор на втора организация (от прием 
през 2021 г.), което предполага постигане на заложения 
индикатор - 2.

Целевата стойност на индикатор 5.2 - Брой на проектите за 
мерки за предлагане на пазара и помощи за складиране по мярка 
5.3 е достигната на 100 %  със сключени 7 договора, 
индикаторът е постигнат.

Целевата стойност на индикатор 5.3 - Брой на проектите за 
преработка по мярка 5.4 е достигната на 125 %, сключени са 
общо 45 договора при заложен индикатор – 36. В процес на 
оценка са 14 проектни предложения от прием през 2021 г., което 
предполага допълнително преизпълнение на целта.

Индикатори за резултат 

При промяна на ОП през 2020 г. се измениха и индикаторите за 
резултат по приоритета.

Целевата стойност за показателя 5.1.a - Промяна в стойността на 
първите продажби в организации на производителите по мярка 
5.1 и 5.3  не е измерена на този етап, част от договорите са 
изпълнени, други са в процес на изпълнение и за всички тях 
предстои извършване на мониторингова проверка и отчитане.

Целевата стойност за показателя 5.1.b - Промяна в обема на 
първите продажби в организации на производителите по мярка 
5.1 и 5.3  не е измерена на този етап, част от договорите са 
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изпълнени, други са в процес на изпълнение и за всички тях 
предстои извършване на мониторингова проверка и отчитане.

Целевата стойност за показателя 5.1.c - Промяна в стойността на 
първите продажби в организациите, които не са организации на 
производители по мярка 5.3 и 5.4  е постигната на 44 %.

Целевата стойност за показателя 5.1.d - Промяна в обема на 
първите продажби в организациите, които не са организации на 
производители по мярка 5.3 и 5.4  е постигната на 45 %.

Целевата стойност за показателя 6 К-1 – брой запазени работни 
места по мярка 5.4 не е измерена на този етап, част от 
договорите са изпълнени, други са в процес на изпълнение и за 
всички тях предстои извършване на мониторингова проверка и 
отчитане.

Целевата стойност за показателя 8 К-1 – брой на запазените 
предприятия по мярка 5.4  не е измерена на този етап, част от 
договорите са изпълнени, други са в процес на изпълнение и за 
всички тях предстои извършване на мониторингова проверка и 
отчитане.

6 - Fostering the 
implementation of the 
Integrated Maritime Policy

По ПС 6 на ниво Програма са заложени 3 мерки, след одобрено 
от ЕК изменение на ОП от 04.12.2020 г. отпада мярка 6.2. През 
2020 г. по ПС 6 са отворени 2 процедури по 2 мерки. 
Регистриран е умерен интерес към мярка 6.3 „Повишаване на 
знанията за състоянието на морската среда” предвид 
затрудненията от страна на бенефициентите за осигуряване на 
финансов ресурс за изпълнение на проектите.

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

2. Мерки отворени за прием: 

 6.1 „Интегрирано морско наблюдение“;
 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската 

среда“ (приемът е стартирал през 2019 г.).

 

Мярка 6.1 „ Интегрирано морско наблюдение” с бюджет 3 
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031 491 лева (1 550 000 евро) БФП.

Приемът по мярката е отворен на 07.01.2020 г. до 08.04.2020 г.

Сключен е 1 договор на стойност 3 017 091 лева (1 542 638 евро) 
БФП.

Мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на 
морската среда” с бюджет 637 921 лева (326 169 евро) БФП.

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

Сключен e 1 договор на стойност 375 786 лева (192 139 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 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.
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3. Финансово изпълнение на ниво ПС до края на 2020 г.:

Планираните разходи по ПС 6 за 2020 г. са в размер на 3 669 411 
лева (1 876 169 евро) БФП, което е 2 % от общия бюджет на 
програмата, а планираните разходи от ЕФМДР са 2 % от общия 
бюджет на разходите по ЕФМДР.

Общият напредък по ПС 6 по отношение на договорените 
средства през 2020 г. е в размер на 3 392 877 лева (1 734 777 
евро) БФП или 56 % от бюджета на приоритета.

Общият напредък по ПС 6 по отношение на изплатените 
публични разходи на бенефициентите през 2020 г. е в размер на 
905 127 лева (462 791 евро) БФП .

Няма сертифицираните средства през 2020 г. по ПС 6.

Общо договорените до момента средства са в размер на 4 244 
518 лева (2 170 221 евро) БФП.

Общо изплатените до момента средства са в размер на 905 127 
лева (462 791 евро) БФП.

Верифицирани средства до момента 0,00 евро БФП. 

4. Индикатори:

През 2020 г. няма приключили операции по ПС 6.

Индикатори за изпълнение

В края на 2020 г. бяха подадени общо 13 проектни предложения 
за целия ПС6, сключени са 4 договора и няма възстановени 
средства по подписаните договори.

Целевата стойност на индикатор 6.1 - Брой на проектите за 
интегрирано морско наблюдение по мярка 6.1 достигна 100 % , 
сключен 1 бр. договор, индикаторът е постигнат.

Целевата стойност на индикатор 6.2 - Брой на проектите за 
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опазване и подобряване на познанията за морската среда по 
мярка 6.3 достигна 100 %, сключени са 3 бр. договори, 
индикаторът е постигнат.

Индикатори за резултат 

При промяна на ОП през 2020 г. се измениха и индикаторите за 
резултат по приоритета.

Целевата стойност за показателя 6.1 - Растеж на общата среда за 
обмен на информация (CISE) за наблюдението на морските 
райони в ЕС по мярка 6.1 не е измерена на този етап, договорът 
е сключен през 2020 г. и неговото изпълнение е в ход до края на 
2023 г., след което ще подлежи на мониторингова проверка и 
отчитане.

 

7 - Technical assistance По ПС 7 са отворени 2 процедури по мярка „Техническа 
помощ“ през 2020 г. с бюджет 10 776 541 лева (5 510 043 евро) 
БФП (едната процедура е отворена през 2016 г. с краен срок 
през 2023 г.).

През 2020 г. по мярка „Техническа помощ“ са сключени 6 
договора на обща стойност 2 821 662 лева (1 442 715 евро) БФП.

Общият напредък по мярка Техническа помощ по отношение на 
договорените средства е в размер на 11 572 003 лева (5 916 762 
евро) БФП.

Общият напредък по мярка „Техническа помощ“ по отношение 
на изплатените публични разходи е в размер на 6 138 735 лв. 
(3 138 733 eвро) БФП.

Сертифицираните средства до момента са в размер на 6 138 735 
лв. (3 138 733 eвро) БФП.

Средствата по ПС 7 се използват за провеждане на 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 
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период 2021 – 2027 г.  



EN 30 EN

3.2. Result, output and financial indicators for EMFF (Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Union priority 1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries

Table 1: Result indicators for the EMFF - 1
Specific objective Result indicator Measurement unit Target value 

(2023)
Cumulative 

value
2020

1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, 
including the avoidance and reduction, as far as possible, of 
unwanted catches

1.4.a - Change in unwanted catches (tonnes) tonnes -194.69000 0.00000 0.00000

1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, 
including the avoidance and reduction, as far as possible, of 
unwanted catches

1.4.b - Change in unwanted catches (%) % -2.28000 0.00000 0.00000

2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and 
ecosystems

1.5 - Change in fuel efficiency of fish capture litres fuel/ tonnes 
landed catch

-3.56000 0.00000 0.00000

2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and 
ecosystems

1.10.a - Change in the coverage of Natura 
2000 areas designated under the Birds and 
Habitats directives

Km² 0.00000 0.00000 0.00000

3 - Ensuring a balance between fishing capacity and available 
fishing opportunities

1.6 - Change in the % of unbalanced fleets % -1.35000 0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries 
enterprises, including of small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working conditions

1.1 - Change in the value of production thousand Euros 68.10000 0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries 
enterprises, including of small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working conditions

1.2 - Change in the volume of production tonnes 0.00000 0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries 
enterprises, including of small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working conditions

1.3 - Change in net profits thousand Euros 85.12000 0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries 
enterprises, including of small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working conditions

1.7 - Employment created (FTE) in the 
fisheries sector or complementary activities

FTE 21.00000 0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries 
enterprises, including of small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working conditions

1.8 - Employment maintained (FTE) in the 
fisheries sector or complementary activities

FTE 10.00000 0.00000 0.00000
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Specific objective Result indicator Measurement unit Target value 
(2023)

Cumulative 
value

2020

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries 
enterprises, including of small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working conditions

1.9.a - Change in the number of work-related 
injuries and accidents

number 0.00000 0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries 
enterprises, including of small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working conditions

1.9.b - Change in the % of work-related 
injuries and accidents in relation to total 
fishers

% 0.00000 0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries 
enterprises, including of small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working conditions

2K-19 - N° of businesses maintained number 100.00000 0.00000 0.00000

Specific objective Result indicator 2019 2018 2017 2016
1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, including the 
avoidance and reduction, as far as possible, of unwanted catches

1.4.a - Change in unwanted catches (tonnes) 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, including the 
avoidance and reduction, as far as possible, of unwanted catches

1.4.b - Change in unwanted catches (%) 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and ecosystems 1.5 - Change in fuel efficiency of fish capture 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and ecosystems 1.10.a - Change in the coverage of Natura 2000 areas 

designated under the Birds and Habitats directives
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

3 - Ensuring a balance between fishing capacity and available fishing opportunities 1.6 - Change in the % of unbalanced fleets 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, 
including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working 
conditions

1.1 - Change in the value of production 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, 
including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working 
conditions

1.2 - Change in the volume of production 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, 
including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working 
conditions

1.3 - Change in net profits 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, 
including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working 
conditions

1.7 - Employment created (FTE) in the fisheries sector 
or complementary activities

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, 
including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working 
conditions

1.8 - Employment maintained (FTE) in the fisheries 
sector or complementary activities

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
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Specific objective Result indicator 2019 2018 2017 2016
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, 
including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working 
conditions

1.9.a - Change in the number of work-related injuries 
and accidents

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, 
including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working 
conditions

1.9.b - Change in the % of work-related injuries and 
accidents in relation to total fishers

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, 
including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working 
conditions

2K-19 - N° of businesses maintained 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Specific objective Result indicator 2015 2014
1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, including the avoidance and 
reduction, as far as possible, of unwanted catches

1.4.a - Change in unwanted catches (tonnes) 0.00000 0.00000

1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, including the avoidance and 
reduction, as far as possible, of unwanted catches

1.4.b - Change in unwanted catches (%) 0.00000 0.00000

2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and ecosystems 1.5 - Change in fuel efficiency of fish capture 0.00000 0.00000
2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and ecosystems 1.10.a - Change in the coverage of Natura 2000 areas 

designated under the Birds and Habitats directives
0.00000 0.00000

3 - Ensuring a balance between fishing capacity and available fishing opportunities 1.6 - Change in the % of unbalanced fleets 0.00000 0.00000
4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small 
scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions

1.1 - Change in the value of production 0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small 
scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions

1.2 - Change in the volume of production 0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small 
scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions

1.3 - Change in net profits 0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small 
scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions

1.7 - Employment created (FTE) in the fisheries sector or 
complementary activities

0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small 
scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions

1.8 - Employment maintained (FTE) in the fisheries sector or 
complementary activities

0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small 
scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions

1.9.a - Change in the number of work-related injuries and 
accidents

0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small 
scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions

1.9.b - Change in the % of work-related injuries and accidents 
in relation to total fishers

0.00000 0.00000

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small 
scale coastal fleet, and the improvement of safety or working conditions

2K-19 - N° of businesses maintained 0.00000 0.00000
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Specific objective 1 - Reduction of the impact of fisheries on the marine environment, including the avoidance and reduction, as far as possible, of unwanted catches

Table 2: Output indicators for EMFF -1.1

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into the 
performance framework

Target 
value (2023)

Cumulative 
value

2020 2019

04 - Article 40.1.a Protection and restoration of marine biodiversity – 
collection of lost fishing gear and marine litter

06 1.6 - N° of projects on protection and restoration of marine 
biodiversity, ecosystems

3.00 0.00 0.00 0.00

05 - Article 43.2 Fishing ports, landing sites, auction halls and shelters – 
investments to facilitate compliance with the obligation to land all 
catches

06 1.3 - N° of projects on added value, quality, use of unwanted 
catches and fishing ports, landing sites, actions halls and 
shelters

 1.00 2.00 0.00 2.00

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator 2018 2017 2016 2015 2014

04 - Article 40.1.a Protection and restoration of marine biodiversity – collection of lost fishing 
gear and marine litter

06 1.6 - N° of projects on protection and restoration of marine biodiversity, 
ecosystems

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

05 - Article 43.2 Fishing ports, landing sites, auction halls and shelters – investments to 
facilitate compliance with the obligation to land all catches

06 1.3 - N° of projects on added value, quality, use of unwanted catches and fishing 
ports, landing sites, actions halls and shelters

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Specific objective 2 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and ecosystems

Table 2: Output indicators for EMFF -1.2

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into the 
performance 
framework

Target 
value 
(2023)

Cumulative 
value

2020 2019

01 - Article 40.1.b-g, i Protection and restoration of marine biodiversity – contribution to a better management or 
conservation, construction, installation or modernisation of static or movable facilities, preparation of protection and 
management plans related to NATURA2000 sites and spatial protected areas, management, restoration and monitoring 
marine protected areas, including NATURA 2000 sites, environmental awareness, participation in other actions aimed at 
maintaining and enhancing biodiversity and ecosystem services (+ art. 44.6 Inland fishing)

06 1.6 - N° of projects on 
protection and restoration of 
marine biodiversity, 
ecosystems

3.00 3.00 0.00 3.00

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator 2018 2017 2016 2015 2014

01 - Article 40.1.b-g, i Protection and restoration of marine biodiversity – contribution to a better management or conservation, construction, 
installation or modernisation of static or movable facilities, preparation of protection and management plans related to NATURA2000 sites and 
spatial protected areas, management, restoration and monitoring marine protected areas, including NATURA 2000 sites, environmental awareness, 
participation in other actions aimed at maintaining and enhancing biodiversity and ecosystem services (+ art. 44.6 Inland fishing)

06 1.6 - N° of projects on 
protection and restoration of 
marine biodiversity, ecosystems

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Specific objective 3 - Ensuring a balance between fishing capacity and available fishing opportunities

Table 2: Output indicators for EMFF -1.3

Selected relevant measures Thematic objective Output indicator Included into the performance framework Target value (2023) Cumulative value 2020 2019
01 - Article 34 Permanent cessation of fishing activities 06 1.5 - N° of projects on permanent cessation  8.00 8.00 0.00 0.00

Selected relevant measures Thematic objective Output indicator 2018 2017 2016 2015 2014
01 - Article 34 Permanent cessation of fishing activities 06 1.5 - N° of projects on permanent cessation 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Specific 
objective

4 - Enhancement of the competitiveness and viability of fisheries enterprises, including of small scale coastal fleet, and the improvement of safety or working 
conditions

Table 2: Output indicators for EMFF -1.4

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into the 
performance 
framework

Target 
value 
(2023)

Cumulative 
value

2020 2019

02 - Article 30 Diversification and new forms of income (+ art. 44.4 Inland fishing) 03 1.9 - N° of projects on promotion of human capital and 
social dialogue, diversification and new forms of 
income, start-ups for fishermen and health/safety

7.00 0.00 0.00 0.00

04 - Article 32 Health and safety (+ art. 44.1.b Inland fishing) 03 1.9 - N° of projects on promotion of human capital and 
social dialogue, diversification and new forms of 
income, start-ups for fishermen and health/safety

8.00 2.00 2.00 0.00

05 - Article 33 Temporary cessation of fishing activities 03 1.10 - N° of projects on temporary cessation 100.00 71.00 71.00 0.00

08 - Article 42 Added value, product quality and use of unwanted catches (+ art. 44.1.e 
Inland fishing)

03 1.3 - N° of projects on added value, quality, use of 
unwanted catches and fishing ports, landing sites, 
actions halls and shelters

 3.00 4.00 0.00 2.00

09 - Article 43.1 + 3 Fishing ports, landing sites, auction halls and shelters - investments 
improving fishing port and auctions halls infrastructure or landing sites and shelters; 
construction of shelters to improve safety of fishermen (+ art. 44.1.f Inland fishing)

03 1.3 - N° of projects on added value, quality, use of 
unwanted catches and fishing ports, landing sites, 
actions halls and shelters

 9.00 4.00 0.00 2.00

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator 2018 2017 2016 2015 2014

02 - Article 30 Diversification and new forms of income (+ art. 44.4 Inland fishing) 03 1.9 - N° of projects on promotion of human capital and social 
dialogue, diversification and new forms of income, start-ups for 
fishermen and health/safety

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator 2018 2017 2016 2015 2014

04 - Article 32 Health and safety (+ art. 44.1.b Inland fishing) 03 1.9 - N° of projects on promotion of human capital and social 
dialogue, diversification and new forms of income, start-ups for 
fishermen and health/safety

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

05 - Article 33 Temporary cessation of fishing activities 03 1.10 - N° of projects on temporary cessation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
08 - Article 42 Added value, product quality and use of unwanted catches (+ art. 44.1.e Inland fishing) 03 1.3 - N° of projects on added value, quality, use of unwanted catches 

and fishing ports, landing sites, actions halls and shelters
2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

09 - Article 43.1 + 3 Fishing ports, landing sites, auction halls and shelters - investments improving fishing 
port and auctions halls infrastructure or landing sites and shelters; construction of shelters to improve safety 
of fishermen (+ art. 44.1.f Inland fishing)

03 1.3 - N° of projects on added value, quality, use of unwanted catches 
and fishing ports, landing sites, actions halls and shelters

2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Union priority 2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based aquaculture

Table 1: Result indicators for the EMFF - 2
Specific objective Result indicator Measurement 

unit
Target value 

(2023)
Cumulative 

value
2020

2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture 
enterprises, including improvement of safety or working conditions, in 
particular of SMEs

2.2 - Change in value of 
aquaculture production

thousand Euros 13,748.39000 0.00000 0.00000

2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture 
enterprises, including improvement of safety or working conditions, in 
particular of SMEs

2.3 - Change in net profit thousand Euros 3,299.61000 163.00000 163.00000

2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture 
enterprises, including improvement of safety or working conditions, in 
particular of SMEs

2.8 - Employment created FTE 257.00000 5.00000 5.00000

2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture 
enterprises, including improvement of safety or working conditions, in 
particular of SMEs

2.9 - Employment maintained FTE 917.00000 55.00000 55.00000

3 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and enhancement of 
ecosystems related to aquaculture and promotion of resource efficient 
aquaculture

2.5 - Change in the volume of 
production recirculation system

tonnes 351.15000 199.00000 199.00000

4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental 
protection, and the promotion of animal health and welfare and of public 
health and safety

2.7 - Aquaculture farms providing 
environmental services

number 8.00000 0.00000 0.00000
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Specific objective Result indicator Measurement 
unit

Target value 
(2023)

Cumulative 
value

2020

4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental 
protection, and the promotion of animal health and welfare and of public 
health and safety

3 К-1 - N° of jobs maintained number 162.00000 0.00000 0.00000

4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental 
protection, and the promotion of animal health and welfare and of public 
health and safety

5 К-1 - N° of businesses 
maintained

number 162.00000 0.00000 0.00000

Specific objective Result indicator 2019 2018 2017 2016
2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including 
improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs

2.2 - Change in value of aquaculture 
production

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including 
improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs

2.3 - Change in net profit 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including 
improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs

2.8 - Employment created 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including 
improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs

2.9 - Employment maintained 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

3 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and enhancement of ecosystems related to 
aquaculture and promotion of resource efficient aquaculture

2.5 - Change in the volume of production 
recirculation system

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental protection, and the promotion 
of animal health and welfare and of public health and safety

2.7 - Aquaculture farms providing 
environmental services

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental protection, and the promotion 
of animal health and welfare and of public health and safety

3 К-1 - N° of jobs maintained 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental protection, and the promotion 
of animal health and welfare and of public health and safety

5 К-1 - N° of businesses maintained 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Specific objective Result indicator 2015 2014
2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including improvement of 
safety or working conditions, in particular of SMEs

2.2 - Change in value of aquaculture 
production

0.00000 0.00000

2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including improvement of 
safety or working conditions, in particular of SMEs

2.3 - Change in net profit 0.00000 0.00000

2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including improvement of 
safety or working conditions, in particular of SMEs

2.8 - Employment created 0.00000 0.00000

2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including improvement of 
safety or working conditions, in particular of SMEs

2.9 - Employment maintained 0.00000 0.00000
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Specific objective Result indicator 2015 2014
3 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and enhancement of ecosystems related to aquaculture and 
promotion of resource efficient aquaculture

2.5 - Change in the volume of production 
recirculation system

0.00000 0.00000

4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental protection, and the promotion of animal health 
and welfare and of public health and safety

2.7 - Aquaculture farms providing 
environmental services

0.00000 0.00000

4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental protection, and the promotion of animal health 
and welfare and of public health and safety

3 К-1 - N° of jobs maintained 0.00000 0.00000

4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental protection, and the promotion of animal health 
and welfare and of public health and safety

5 К-1 - N° of businesses maintained 0.00000 0.00000
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Specific objective 1 - Provision of support to strengthen technological development, innovation and knowledge transfer

Table 2: Output indicators for EMFF -2.1

Selected relevant measures Thematic objective Output indicator Included into the performance framework Target value (2023) Cumulative value 2020 2019

Selected relevant measures Thematic objective Output indicator 2018 2017 2016 2015 2014

Specific objective 2 - Enhancement of the competitiveness and viability of aquaculture enterprises, including improvement of safety or working conditions, in particular of SMEs

Table 2: Output indicators for EMFF -2.2

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into the performance 
framework

Target value 
(2023)

Cumulative 
value

2020 2019

01 - Article 48.1.a-d, f-h Productive 
investments in aquaculture

03 2.2 - N° of projects on productive investments in aquaculture  33.00 61.00 17.00 22.00

02 - Article 52 Encouraging new sustainable 
aquaculture farmers

03 2.5 - N° of projects on promoting human capital of aquaculture in general 
and of new aquaculture farmers

 23.00 23.00 10.00 7.00

Selected relevant measures Thematic objective Output indicator 2018 2017 2016 2015 2014
01 - Article 48.1.a-d, f-h Productive investments in aquaculture 03 2.2 - N° of projects on productive investments in aquaculture 22.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 - Article 52 Encouraging new sustainable aquaculture farmers 03 2.5 - N° of projects on promoting human capital of aquaculture in general and of new aquaculture farmers 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Specific objective 3 - Protection and restoration of aquatic biodiversity and enhancement of ecosystems related to aquaculture and promotion of resource efficient aquaculture

Table 2: Output indicators for EMFF -2.3

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into the 
performance framework

Target value 
(2023)

Cumulative 
value

2020 2019

01 - Article 48.1.k Productive investments in aquaculture - increasing energy efficiency, 
renewable energy

04 2.2 - N° of projects on productive 
investments in aquaculture

 5.00 9.00 0.00 0.00

02 - Article 48.1.e, i, j Productive investments in aquaculture - resource efficiency, reducing 
usage of water and chemicals, recirculation systems minimising water use

06 2.2 - N° of projects on productive 
investments in aquaculture

 18.00 6.00 0.00 0.00

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator 2018 2017 2016 2015 2014
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Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator 2018 2017 2016 2015 2014

01 - Article 48.1.k Productive investments in aquaculture - increasing energy efficiency, renewable energy 04 2.2 - N° of projects on productive investments 
in aquaculture

0.00 9.00 0.00 0.00 0.00

02 - Article 48.1.e, i, j Productive investments in aquaculture - resource efficiency, reducing usage of water and chemicals, 
recirculation systems minimising water use

06 2.2 - N° of projects on productive investments 
in aquaculture

6.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Specific objective 4 - Promotion of aquaculture having a high level of environmental protection, and the promotion of animal health and welfare and of public health and safety

Table 2: Output indicators for EMFF -2.4

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into the 
performance framework

Target value 
(2023)

Cumulative 
value

2020 2019

01 - Article 54 Aquaculture providing 
environmental services

06 2.3 - N° of projects on limiting the impact of aquaculture on the environment (eco-
management, audit schemes, organic aquaculture environmental services)

8.00 4.00 0.00 4.00

02 - Article 55 Public health measures 03 2.4 - N° of projects on increasing potential of aquaculture sites and measures on public and 
animal health

162.00 66.00 66.00 0.00

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator 2018 2017 2016 2015 2014

01 - Article 54 Aquaculture providing 
environmental services

06 2.3 - N° of projects on limiting the impact of aquaculture on the environment (eco-management, audit schemes, organic 
aquaculture environmental services)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

02 - Article 55 Public health measures 03 2.4 - N° of projects on increasing potential of aquaculture sites and measures on public and animal health 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Union priority 3 - Fostering the implementation of the CFP

Table 1: Result indicators for the EMFF - 3
Specific objective Result indicator Measurement 

unit
Target value 

(2023)
Cumulative 

value
2020

1 - Improvement and supply of scientific knowledge and collection and 
management of data

3.B.1 - Increase in the percentage 
of fulfilment of data calls

% 20.92000 0.00000 0.00000

2 - Provision of support to monitoring, control and enforcement, enhancing 
institutional capacity and the efficiency of public administration, without increasing 
the administrative burden

3.A.1 - Number of serious 
infringements detected

number 0.00000 0.00000 0.00000
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Specific objective Result indicator Measurement 
unit

Target value 
(2023)

Cumulative 
value

2020

2 - Provision of support to monitoring, control and enforcement, enhancing 
institutional capacity and the efficiency of public administration, without increasing 
the administrative burden

3.A.2 - Landings that have been 
the subject to physical control

% 35.00000 0.00000 0.00000

Specific objective Result indicator 2019 2018 2017 2016
1 - Improvement and supply of scientific knowledge and collection and management of data 3.B.1 - Increase in the percentage of 

fulfilment of data calls
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

2 - Provision of support to monitoring, control and enforcement, enhancing institutional capacity 
and the efficiency of public administration, without increasing the administrative burden

3.A.1 - Number of serious 
infringements detected

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

2 - Provision of support to monitoring, control and enforcement, enhancing institutional capacity 
and the efficiency of public administration, without increasing the administrative burden

3.A.2 - Landings that have been the 
subject to physical control

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Specific objective Result indicator 2015 2014
1 - Improvement and supply of scientific knowledge and collection and management of data 3.B.1 - Increase in the percentage of 

fulfilment of data calls
0.00000 0.00000

2 - Provision of support to monitoring, control and enforcement, enhancing institutional capacity and the efficiency 
of public administration, without increasing the administrative burden

3.A.1 - Number of serious infringements 
detected

0.00000 0.00000

2 - Provision of support to monitoring, control and enforcement, enhancing institutional capacity and the efficiency 
of public administration, without increasing the administrative burden

3.A.2 - Landings that have been the 
subject to physical control

0.00000 0.00000
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Specific objective 1 - Improvement and supply of scientific knowledge and collection and management of data

Table 2: Output indicators for EMFF -3.1

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into the performance 
framework

Target value 
(2023)

Cumulative 
value

2020 2019

01 - Article 77 Data 
collection

06 3.2 - N° of projects on supporting the collection, management and use of 
data

 2.00 3.00 2.00 0.00

Selected relevant measures Thematic objective Output indicator 2018 2017 2016 2015 2014
01 - Article 77 Data collection 06 3.2 - N° of projects on supporting the collection, management and use of data 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00

Specific 
objective

2 - Provision of support to monitoring, control and enforcement, enhancing institutional capacity and the efficiency of public administration, without increasing the 
administrative burden

Table 2: Output indicators for EMFF -3.2

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into the performance 
framework

Target value 
(2023)

Cumulative 
value

2020 2019

01 - Article 76 Control and 
enforcement

06 3.1 - N° of projects on implementing the Union's control, inspections and 
enforcement system

 20.00 25.00 7.00 8.00

Selected relevant measures Thematic objective Output indicator 2018 2017 2016 2015 2014
01 - Article 76 Control and enforcement 06 3.1 - N° of projects on implementing the Union's control, inspections and enforcement system 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Union priority 4 - Increasing employment and territorial cohesion

Table 1: Result indicators for the EMFF - 4
Specific objective Result indicator Measurement 

unit
Target value 

(2023)
Cumulative 

value
2020
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Specific objective Result indicator Measurement 
unit

Target value 
(2023)

Cumulative 
value

2020

1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to 
employability and labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and 
aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of 
maritime economy

4.1 - Employment 
created (FTE)

FTE 46.00000 0.00000 0.00000

1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to 
employability and labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and 
aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of 
maritime economy

4.2 - Employment 
maintained (FTE)

FTE 161.00000 0.00000 0.00000

1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to 
employability and labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and 
aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of 
maritime economy

4.3 - Businesses 
created

number 69.00000 0.00000 0.00000

Specific objective Result indicator 2019 2018 2017 2016
1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and 
labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and aquaculture, including the 
diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy

4.1 - Employment 
created (FTE)

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and 
labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and aquaculture, including the 
diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy

4.2 - Employment 
maintained (FTE)

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and 
labour mobility in coastal and inland communities which depend on fishing and aquaculture, including the 
diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy

4.3 - Businesses 
created

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Specific objective Result indicator 2015 2014
1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and labour mobility in 
coastal and inland communities which depend on fishing and aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and 
into other sectors of maritime economy

4.1 - Employment 
created (FTE)

0.00000 0.00000

1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and labour mobility in 
coastal and inland communities which depend on fishing and aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and 
into other sectors of maritime economy

4.2 - Employment 
maintained (FTE)

0.00000 0.00000

1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and labour mobility in 
coastal and inland communities which depend on fishing and aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and 
into other sectors of maritime economy

4.3 - Businesses 
created

0.00000 0.00000
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Specific 
objective

1 - Promotion of economic growth, social inclusion and job creation, and providing support to employability and labour mobility in coastal and inland communities 
which depend on fishing and aquaculture, including the diversification of activities within fisheries and into other sectors of maritime economy

Table 2: Output indicators for EMFF -4.1

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into the performance 
framework

Target value 
(2023)

Cumulative 
value

2020 2019

01 - Article 62.1.a Preparatory support 08 4.2 - N° of projects on preparatory 
support

 8.00 14.00 0.00 0.00

02 - Article 63 Implementation of local development strategies (incl. running 
costs and animation)

08 4.1 - N° of local development strategies 
selected

 9.00 9.00 0.00 1.00

Selected relevant measures Thematic objective Output indicator 2018 2017 2016 2015 2014
01 - Article 62.1.a Preparatory support 08 4.2 - N° of projects on preparatory support 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00
02 - Article 63 Implementation of local development strategies (incl. running costs and animation) 08 4.1 - N° of local development strategies selected 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Union priority 5 - Fostering marketing and processing

Table 1: Result indicators for the EMFF - 5
Specific objective Result indicator Measurement 

unit
Target value 

(2023)
Cumulative 

value
2020

1 - Improvement of market organisation for fishery and 
aquaculture products

5.1.a - Change in value of first sales in 
POs

thousand Euros 4,700.00000 0.00000 0.00000

1 - Improvement of market organisation for fishery and 
aquaculture products

5.1.b - Change in volume of first sales in 
POs

tonnes 1,880.00000 0.00000 0.00000

2 - Encouragement of investment in the processing and 
marketing sectors

5.1.c - Change in value of first sales in 
non-POs

thousand Euros 14,119.23000 6,230.00000 6,230.00000

2 - Encouragement of investment in the processing and 
marketing sectors

5.1.d - Change in volume of first sales in 
non-POs

tonnes 6,051.10000 2,739.00000 2,739.00000

2 - Encouragement of investment in the processing and 
marketing sectors

6 К-1 - N° of jobs maintained number 30.00000 0.00000 0.00000

2 - Encouragement of investment in the processing and 
marketing sectors

8 К-1 - N° of businesses maintained number 30.00000 0.00000 0.00000
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Specific objective Result indicator 2019 2018 2017 2016
1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products 5.1.a - Change in value of first sales in POs 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products 5.1.b - Change in volume of first sales in POs 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors 5.1.c - Change in value of first sales in non-POs 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors 5.1.d - Change in volume of first sales in non-POs 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors 6 К-1 - N° of jobs maintained 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors 8 К-1 - N° of businesses maintained 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Specific objective Result indicator 2015 2014
1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products 5.1.a - Change in value of first sales in POs 0.00000 0.00000
1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products 5.1.b - Change in volume of first sales in POs 0.00000 0.00000
2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors 5.1.c - Change in value of first sales in non-POs 0.00000 0.00000
2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors 5.1.d - Change in volume of first sales in non-POs 0.00000 0.00000
2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors 6 К-1 - N° of jobs maintained 0.00000 0.00000
2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors 8 К-1 - N° of businesses maintained 0.00000 0.00000
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Specific objective 1 - Improvement of market organisation for fishery and aquaculture products

Table 2: Output indicators for EMFF -5.1

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into the performance 
framework

Target value 
(2023)

Cumulative 
value

2020 2019

01 - Article 66 Production and 
marketing plans

03 5.1 - N° of producers organisations or associations of producers organisations 
supported for production and marketing plans

 2.00 1.00 1.00 0.00

03 - Article 68 Marketing 
measures

03 5.2 - N° of projects on marketing measures and storage aid  7.00 7.00 1.00 6.00

Selected relevant measures Thematic objective Output indicator 2018 2017 2016 2015 2014
01 - Article 66 Production and marketing plans 03 5.1 - N° of producers organisations or associations of producers organisations supported for production and marketing plans 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03 - Article 68 Marketing measures 03 5.2 - N° of projects on marketing measures and storage aid 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Specific objective 2 - Encouragement of investment in the processing and marketing sectors

Table 2: Output indicators for EMFF -5.2

Selected relevant measures Thematic objective Output indicator Included into the performance framework Target value (2023) Cumulative value 2020 2019
01 - Article 69 Processing of fisheries and aquaculture products 03 5.3 - N° of projects on processing  36.00 45.00 26.00 8.00

Selected relevant measures Thematic objective Output indicator 2018 2017 2016 2015 2014
01 - Article 69 Processing of fisheries and aquaculture products 03 5.3 - N° of projects on processing 1.00 10.00 0.00 0.00 0.00

Union priority 6 - Fostering the implementation of the Integrated Maritime Policy

Table 1: Result indicators for the EMFF - 6
Specific objective Result indicator Measurement 

unit
Target value 

(2023)
Cumulative 

value
2020

1 - Development and implementation of the 
Integrated Maritime Policy

6.1 - Increase in the Common Information Sharing Environment 
(CISE) for the surveillance of the EU maritime domain

% 93.00000 0.00000 0.00000
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Specific objective Result indicator 2019 2018 2017 2016
1 - Development and implementation of the 
Integrated Maritime Policy

6.1 - Increase in the Common Information Sharing Environment (CISE) for the 
surveillance of the EU maritime domain

0.00000 0.00000 0.00000 0.00000

Specific objective Result indicator 2015 2014
1 - Development and implementation of the Integrated 
Maritime Policy

6.1 - Increase in the Common Information Sharing Environment (CISE) for the surveillance of the 
EU maritime domain

0.00000 0.00000
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Specific objective 1 - Development and implementation of the Integrated Maritime Policy

Table 2: Output indicators for EMFF -6.1

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator Included into the performance 
framework

Target value 
(2023)

Cumulative 
value

2020 2019

01 - Article 80.1.a Integrating Maritime Surveillance 06 6.1 - N° of projects on integrating maritime surveillance 1.00 1.00 1.00 0.00

03 - Article 80.1.c Improving the knowledge on the state of 
the marine environment

06 6.2 - N° projects on the protection and improvement of 
knowledge on marine environment

 3.00 3.00 1.00 2.00

Selected relevant measures Thematic 
objective

Output indicator 2018 2017 2016 2015 2014

01 - Article 80.1.a Integrating Maritime Surveillance 06 6.1 - N° of projects on integrating maritime surveillance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
03 - Article 80.1.c Improving the knowledge on the state of the marine 
environment

06 6.2 - N° projects on the protection and improvement of knowledge on marine 
environment

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Table 3: Financial indicators for EMFF
Union priority Milestone 

(2018)
Target value 

(2023)
Cumulative 

value
2020 2019

1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and 
knowledge based fisheries

4,348,000.00 18,365,225.00 6,906,816.70 4,098,992.20 2,301,396.21

2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and 
knowledge based aquaculture

10,000,000.00 30,851,738.00 9,046,937.24 2,104,430.26 6,043,014.07

3 - Fostering the implementation of the CFP 3,000,000.00 11,602,340.00 6,036,250.35 506,197.97 3,299,220.42
4 - Increasing employment and territorial cohesion 2,270,000.00 18,579,737.00 2,227,741.83 926,950.83 736,197.00
5 - Fostering marketing and processing 3,500,000.00 16,290,414.00 6,561,978.57 2,951,778.49 1,973,122.08
6 - Fostering the implementation of the Integrated Maritime Policy 500,000.00 3,100,000.00 0.00 0.00 0.00
7 - Technical assistance 0.00 0.00 0.00

Union priority 2018 2017 2016 2015 2014
1 - Promoting environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based fisheries 506,428.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, innovative, competitive and knowledge based aquaculture 899,492.91 0.00 0.00 0.00 0.00
3 - Fostering the implementation of the CFP 2,230,831.96 0.00 0.00 0.00 0.00
4 - Increasing employment and territorial cohesion 564,594.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 - Fostering marketing and processing 1,637,078.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 - Fostering the implementation of the Integrated Maritime Policy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 - Technical assistance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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3.3. Financial data

Table 4: Financial data for the EMFF
Union priority Selected specific objective Thematic 

objective
Measure Total public 

contribution 
(EUR)

EMFF 
contribution 
(EUR)

Contribution to 
climate change 
from EMFF 
contribution 
(EUR)

EMFF co- 
financing 
rate (%)

Total eligible 
expenditure of 
operations 
selected for 
support (EUR)

Total public 
contribution of 
operations 
selected for 
support (EUR)

Proportion of 
the total 
allocation 
covered with 
selected 
operations (%)

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

1 - Reduction of the impact of 
fisheries on the marine environment, 
including the avoidance and 
reduction, as far as possible, of 
unwanted catches

06 04 - Article 40.1.a Protection and restoration of marine 
biodiversity – collection of lost fishing gear and marine 
litter

949,674.00 695,762.00 0.00 73.26% 0.00 0.00 0.00%

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

1 - Reduction of the impact of 
fisheries on the marine environment, 
including the avoidance and 
reduction, as far as possible, of 
unwanted catches

06 05 - Article 43.2 Fishing ports, landing sites, auction 
halls and shelters – investments to facilitate compliance 
with the obligation to land all catches

4,837,367.00 3,544,015.00 0.00 73.26% 818,080.00 818,080.00 16.91%

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

2 - Protection and restoration of 
aquatic biodiversity and ecosystems

06 01 - Article 40.1.b-g, i Protection and restoration of 
marine biodiversity – contribution to a better 
management or conservation, construction, installation 
or modernisation of static or movable facilities, 
preparation of protection and management plans 
related to NATURA2000 sites and spatial protected 
areas, management, restoration and monitoring marine 
protected areas, including NATURA 2000 sites, 
environmental awareness, participation in other actions 
aimed at maintaining and enhancing biodiversity and 
ecosystem services (+ art. 44.6 Inland fishing)

372,687.00 273,043.00 109,217.20 73.26% 361,824.00 361,824.00 97.09%

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

3 - Ensuring a balance between 
fishing capacity and available fishing 
opportunities

06 01 - Article 34 Permanent cessation of fishing activities 247,042.00 123,522.00 123,522.00 50.00% 247,046.00 247,046.00 100.00%

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

4 - Enhancement of the 
competitiveness and viability of 
fisheries enterprises, including of 
small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working 
conditions

03 02 - Article 30 Diversification and new forms of 
income (+ art. 44.4 Inland fishing)

224,724.00 164,640.00 0.00 73.26% 0.00 0.00 0.00%

1 -  Promoting 
environmentally 

4 - Enhancement of the 
competitiveness and viability of 

03 04 - Article 32 Health and safety (+ art. 44.1.b Inland 
fishing)

16,147.00 11,829.00 0.00 73.26% 10,074.00 8,059.00 49.91%
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Union priority Selected specific objective Thematic 
objective

Measure Total public 
contribution 
(EUR)

EMFF 
contribution 
(EUR)

Contribution to 
climate change 
from EMFF 
contribution 
(EUR)

EMFF co- 
financing 
rate (%)

Total eligible 
expenditure of 
operations 
selected for 
support (EUR)

Total public 
contribution of 
operations 
selected for 
support (EUR)

Proportion of 
the total 
allocation 
covered with 
selected 
operations (%)

sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

fisheries enterprises, including of 
small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working 
conditions

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

4 - Enhancement of the 
competitiveness and viability of 
fisheries enterprises, including of 
small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working 
conditions

03 05 - Article 33 Temporary cessation of fishing 
activities

2,085,130.00 1,527,635.00 611,054.00 73.26% 929,712.00 929,712.00 44.59%

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

4 - Enhancement of the 
competitiveness and viability of 
fisheries enterprises, including of 
small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working 
conditions

03 08 - Article 42 Added value, product quality and use of 
unwanted catches (+ art. 44.1.e Inland fishing)

242,273.00 177,497.00 0.00 73.26% 334,905.00 185,596.00 76.61%

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

4 - Enhancement of the 
competitiveness and viability of 
fisheries enterprises, including of 
small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working 
conditions

03 09 - Article 43.1 + 3 Fishing ports, landing sites, 
auction halls and shelters - investments improving 
fishing port and auctions halls infrastructure or landing 
sites and shelters; construction of shelters to improve 
safety of fishermen (+ art. 44.1.f Inland fishing)

9,390,183.00 6,879,558.00 2,751,823.20 73.26% 11,450,306.00 11,283,265.00 120.16%

2 -  Fostering 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
aquaculture

2 - Enhancement of the 
competitiveness and viability of 
aquaculture enterprises, including 
improvement of safety or working 
conditions, in particular of SMEs

03 01 - Article 48.1.a-d, f-h Productive investments in 
aquaculture

9,471,604.00 7,103,703.00 0.00 75.00% 18,966,593.00 9,282,840.00 98.01%

2 -  Fostering 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
aquaculture

2 - Enhancement of the 
competitiveness and viability of 
aquaculture enterprises, including 
improvement of safety or working 
conditions, in particular of SMEs

03 02 - Article 52 Encouraging new sustainable 
aquaculture farmers

9,712,493.00 7,284,369.00 0.00 75.00% 14,545,798.00 7,272,899.00 74.88%

2 -  Fostering 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
aquaculture

3 - Protection and restoration of 
aquatic biodiversity and 
enhancement of ecosystems related 
to aquaculture and promotion of 
resource efficient aquaculture

04 01 - Article 48.1.k Productive investments in 
aquaculture - increasing energy efficiency, renewable 
energy

1,375,000.00 1,031,250.00 412,500.00 75.00% 353,923.00 176,962.00 12.87%
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Union priority Selected specific objective Thematic 
objective

Measure Total public 
contribution 
(EUR)

EMFF 
contribution 
(EUR)

Contribution to 
climate change 
from EMFF 
contribution 
(EUR)

EMFF co- 
financing 
rate (%)

Total eligible 
expenditure of 
operations 
selected for 
support (EUR)

Total public 
contribution of 
operations 
selected for 
support (EUR)

Proportion of 
the total 
allocation 
covered with 
selected 
operations (%)

2 -  Fostering 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
aquaculture

3 - Protection and restoration of 
aquatic biodiversity and 
enhancement of ecosystems related 
to aquaculture and promotion of 
resource efficient aquaculture

06 02 - Article 48.1.e, i, j Productive investments in 
aquaculture - resource efficiency, reducing usage of 
water and chemicals, recirculation systems minimising 
water use

5,066,667.00 3,800,000.00 0.00 75.00% 4,894,927.00 2,434,667.00 48.05%

2 -  Fostering 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
aquaculture

4 - Promotion of aquaculture having 
a high level of environmental 
protection, and the promotion of 
animal health and welfare and of 
public health and safety

06 01 - Article 54 Aquaculture providing environmental 
services

874,015.00 655,511.00 0.00 75.00% 813,873.00 813,873.00 93.12%

2 -  Fostering 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
aquaculture

4 - Promotion of aquaculture having 
a high level of environmental 
protection, and the promotion of 
animal health and welfare and of 
public health and safety

03 02 - Article 55 Public health measures 4,351,960.00 3,263,970.00 0.00 75.00% 1,170,582.00 1,170,582.00 26.90%

3 -  Fostering the 
implementation of the 
CFP

1 - Improvement and supply of 
scientific knowledge and collection 
and management of data

06 01 - Article 77 Data collection 4,166,661.00 3,333,328.00 1,333,331.20 80.00% 2,481,005.00 2,481,005.00 59.54%

3 -  Fostering the 
implementation of the 
CFP

2 - Provision of support to 
monitoring, control and 
enforcement, enhancing institutional 
capacity and the efficiency of public 
administration, without increasing 
the administrative burden

06 01 - Article 76 Control and enforcement 7,435,679.00 6,493,511.00 0.00 87.33% 6,676,782.00 6,676,782.00 89.79%

4 -  Increasing 
employment and 
territorial cohesion

1 - Promotion of economic growth, 
social inclusion and job creation, and 
providing support to employability 
and labour mobility in coastal and 
inland communities which depend 
on fishing and aquaculture, including 
the diversification of activities 
within fisheries and into other 
sectors of maritime economy

08 01 - Article 62.1.a Preparatory support 272,679.00 231,777.00 0.00 85.00% 290,070.00 290,070.00 106.38%

4 -  Increasing 
employment and 
territorial cohesion

1 - Promotion of economic growth, 
social inclusion and job creation, and 
providing support to employability 
and labour mobility in coastal and 
inland communities which depend 
on fishing and aquaculture, including 
the diversification of activities 
within fisheries and into other 

08 02 - Article 63 Implementation of local development 
strategies (incl. running costs and animation)

18,307,057.00 15,560,998.00 6,224,399.20 85.00% 7,881,672.00 7,420,617.00 40.53%
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Union priority Selected specific objective Thematic 
objective

Measure Total public 
contribution 
(EUR)

EMFF 
contribution 
(EUR)

Contribution to 
climate change 
from EMFF 
contribution 
(EUR)

EMFF co- 
financing 
rate (%)

Total eligible 
expenditure of 
operations 
selected for 
support (EUR)

Total public 
contribution of 
operations 
selected for 
support (EUR)

Proportion of 
the total 
allocation 
covered with 
selected 
operations (%)

sectors of maritime economy
5 -  Fostering 
marketing and 
processing

1 - Improvement of market 
organisation for fishery and 
aquaculture products

03 01 - Article 66 Production and marketing plans 91,180.00 68,385.00 0.00 75.00% 28,377.00 28,377.00 31.12%

5 -  Fostering 
marketing and 
processing

1 - Improvement of market 
organisation for fishery and 
aquaculture products

03 03 - Article 68 Marketing measures 911,800.00 683,850.00 0.00 75.00% 658,119.00 635,739.00 69.72%

5 -  Fostering 
marketing and 
processing

2 - Encouragement of investment in 
the processing and marketing sectors

03 01 - Article 69 Processing of fisheries and aquaculture 
products

15,287,432.00 11,465,574.00 0.00 75.00% 18,648,197.00 9,575,468.00 62.64%

6 -  Fostering the 
implementation of the 
Integrated Maritime 
Policy

1 - Development and implementation 
of the Integrated Maritime Policy

06 01 - Article 80.1.a Integrating Maritime Surveillance 1,550,000.00 1,162,500.00 0.00 75.00% 1,542,638.00 1,542,638.00 99.53%

6 -  Fostering the 
implementation of the 
Integrated Maritime 
Policy

1 - Development and implementation 
of the Integrated Maritime Policy

06 03 - Article 80.1.c Improving the knowledge on the 
state of the marine environment

1,550,000.00 1,162,500.00 465,000.00 75.00% 627,583.00 627,583.00 40.49%

7 -  Technical 
assistance

1 - Technical assistance 01 - Article 78 Technical assistance at the initiative of 
the Member States

5,500,000.00 4,125,000.00 0.00 75.00% 5,916,762.00 5,916,762.00 107.58%

 Total 104,289,454.00 80,823,727.00 12,030,846.80 77.50% 99,648,848.00 70,180,446.00 67.29%

Union priority Selected specific objective Thematic 
objective

Measure Contribution to 
climate change of 
operations 
selected for 
support (EUR)

Total eligible 
expenditure 
declared by 
beneficiaries to the 
Managing 
Authority (EUR)

Total eligible 
public expenditure 
declared by 
beneficiaries to the 
Managing 
Authority (EUR)

Proportion of total 
eligible public 
expenditure 
declared by 
beneficiaries of he 
total allocation 
(%)

Contribution to 
climate change of 
total eligible public 
expenditures 
declared by 
beneficiaries to the 
Managing Authority 
(EUR)

Number of 
operations 
selected

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

1 - Reduction of the impact of 
fisheries on the marine environment, 
including the avoidance and 
reduction, as far as possible, of 
unwanted catches

06 04 - Article 40.1.a Protection and restoration of marine 
biodiversity – collection of lost fishing gear and marine 
litter

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

1 - Reduction of the impact of 
fisheries on the marine environment, 
including the avoidance and 
reduction, as far as possible, of 
unwanted catches

06 05 - Article 43.2 Fishing ports, landing sites, auction 
halls and shelters – investments to facilitate compliance 
with the obligation to land all catches

0.00 818,076.00 818,076.00 16.91 0.00 2

1 -  Promoting 
environmentally 

2 - Protection and restoration of 
aquatic biodiversity and ecosystems

06 01 - Article 40.1.b-g, i Protection and restoration of 
marine biodiversity – contribution to a better 

106,028.90 166,887.00 166,887.00 44.78 48,904.57 3
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Union priority Selected specific objective Thematic 
objective

Measure Contribution to 
climate change of 
operations 
selected for 
support (EUR)

Total eligible 
expenditure 
declared by 
beneficiaries to the 
Managing 
Authority (EUR)

Total eligible 
public expenditure 
declared by 
beneficiaries to the 
Managing 
Authority (EUR)

Proportion of total 
eligible public 
expenditure 
declared by 
beneficiaries of he 
total allocation 
(%)

Contribution to 
climate change of 
total eligible public 
expenditures 
declared by 
beneficiaries to the 
Managing Authority 
(EUR)

Number of 
operations 
selected

sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

management or conservation, construction, installation 
or modernisation of static or movable facilities, 
preparation of protection and management plans related 
to NATURA2000 sites and spatial protected areas, 
management, restoration and monitoring marine 
protected areas, including NATURA 2000 sites, 
environmental awareness, participation in other actions 
aimed at maintaining and enhancing biodiversity and 
ecosystem services (+ art. 44.6 Inland fishing)

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

3 - Ensuring a balance between 
fishing capacity and available fishing 
opportunities

06 01 - Article 34 Permanent cessation of fishing activities 123,523.00 247,046.00 247,046.00 100.00 123,523.00 8

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

4 - Enhancement of the 
competitiveness and viability of 
fisheries enterprises, including of 
small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working 
conditions

03 02 - Article 30 Diversification and new forms of income 
(+ art. 44.4 Inland fishing)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

4 - Enhancement of the 
competitiveness and viability of 
fisheries enterprises, including of 
small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working 
conditions

03 04 - Article 32 Health and safety (+ art. 44.1.b Inland 
fishing)

0.00 10,074.00 8,059.00 49.91 0.00 2

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

4 - Enhancement of the 
competitiveness and viability of 
fisheries enterprises, including of 
small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working 
conditions

03 05 - Article 33 Temporary cessation of fishing activities 272,442.80 926,805.00 926,805.00 44.45 271,590.94 71

1 -  Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

4 - Enhancement of the 
competitiveness and viability of 
fisheries enterprises, including of 
small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working 
conditions

03 08 - Article 42 Added value, product quality and use of 
unwanted catches (+ art. 44.1.e Inland fishing)

0.00 331,589.00 183,901.00 75.91 0.00 4

1 -  Promoting 4 - Enhancement of the 03 09 - Article 43.1 + 3 Fishing ports, landing sites, auction 3,306,447.98 4,556,042.00 4,556,042.00 48.52 1,335,102.55 4
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Union priority Selected specific objective Thematic 
objective

Measure Contribution to 
climate change of 
operations 
selected for 
support (EUR)

Total eligible 
expenditure 
declared by 
beneficiaries to the 
Managing 
Authority (EUR)

Total eligible 
public expenditure 
declared by 
beneficiaries to the 
Managing 
Authority (EUR)

Proportion of total 
eligible public 
expenditure 
declared by 
beneficiaries of he 
total allocation 
(%)

Contribution to 
climate change of 
total eligible public 
expenditures 
declared by 
beneficiaries to the 
Managing Authority 
(EUR)

Number of 
operations 
selected

environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
fisheries

competitiveness and viability of 
fisheries enterprises, including of 
small scale coastal fleet, and the 
improvement of safety or working 
conditions

halls and shelters - investments improving fishing port 
and auctions halls infrastructure or landing sites and 
shelters; construction of shelters to improve safety of 
fishermen (+ art. 44.1.f Inland fishing)

2 -  Fostering 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
aquaculture

2 - Enhancement of the 
competitiveness and viability of 
aquaculture enterprises, including 
improvement of safety or working 
conditions, in particular of SMEs

03 01 - Article 48.1.a-d, f-h Productive investments in 
aquaculture

0.00 10,498,763.00 5,187,712.00 54.77 0.00 61

2 -  Fostering 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
aquaculture

2 - Enhancement of the 
competitiveness and viability of 
aquaculture enterprises, including 
improvement of safety or working 
conditions, in particular of SMEs

03 02 - Article 52 Encouraging new sustainable aquaculture 
farmers

0.00 2,368,101.00 1,184,042.00 12.19 0.00 23

2 -  Fostering 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
aquaculture

3 - Protection and restoration of 
aquatic biodiversity and enhancement 
of ecosystems related to aquaculture 
and promotion of resource efficient 
aquaculture

04 01 - Article 48.1.k Productive investments in 
aquaculture - increasing energy efficiency, renewable 
energy

53,088.60 352,891.00 176,445.00 12.83 52,933.50 9

2 -  Fostering 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
aquaculture

3 - Protection and restoration of 
aquatic biodiversity and enhancement 
of ecosystems related to aquaculture 
and promotion of resource efficient 
aquaculture

06 02 - Article 48.1.e, i, j Productive investments in 
aquaculture - resource efficiency, reducing usage of 
water and chemicals, recirculation systems minimising 
water use

0.00 4,640,047.00 2,311,582.00 45.62 0.00 6

2 -  Fostering 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and 
knowledge based 
aquaculture

4 - Promotion of aquaculture having 
a high level of environmental 
protection, and the promotion of 
animal health and welfare and of 
public health and safety

06 01 - Article 54 Aquaculture providing environmental 
services

0.00 49,434.00 49,434.00 5.66 0.00 4

2 -  Fostering 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 

4 - Promotion of aquaculture having 
a high level of environmental 
protection, and the promotion of 
animal health and welfare and of 

03 02 - Article 55 Public health measures 0.00 138,085.00 138,085.00 3.17 0.00 66
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Union priority Selected specific objective Thematic 
objective

Measure Contribution to 
climate change of 
operations 
selected for 
support (EUR)

Total eligible 
expenditure 
declared by 
beneficiaries to the 
Managing 
Authority (EUR)

Total eligible 
public expenditure 
declared by 
beneficiaries to the 
Managing 
Authority (EUR)

Proportion of total 
eligible public 
expenditure 
declared by 
beneficiaries of he 
total allocation 
(%)

Contribution to 
climate change of 
total eligible public 
expenditures 
declared by 
beneficiaries to the 
Managing Authority 
(EUR)

Number of 
operations 
selected

competitive and 
knowledge based 
aquaculture

public health and safety

3 -  Fostering the 
implementation of the 
CFP

1 - Improvement and supply of 
scientific knowledge and collection 
and management of data

06 01 - Article 77 Data collection 793,921.60 1,884,288.00 1,884,288.00 45.22 602,972.16 3

3 -  Fostering the 
implementation of the 
CFP

2 - Provision of support to 
monitoring, control and enforcement, 
enhancing institutional capacity and 
the efficiency of public 
administration, without increasing the 
administrative burden

06 01 - Article 76 Control and enforcement 0.00 4,151,962.00 4,151,962.00 55.84 0.00 25

4 -  Increasing 
employment and 
territorial cohesion

1 - Promotion of economic growth, 
social inclusion and job creation, and 
providing support to employability 
and labour mobility in coastal and 
inland communities which depend on 
fishing and aquaculture, including the 
diversification of activities within 
fisheries and into other sectors of 
maritime economy

08 01 - Article 62.1.a Preparatory support 0.00 260,450.00 260,450.00 95.52 0.00 14

4 -  Increasing 
employment and 
territorial cohesion

1 - Promotion of economic growth, 
social inclusion and job creation, and 
providing support to employability 
and labour mobility in coastal and 
inland communities which depend on 
fishing and aquaculture, including the 
diversification of activities within 
fisheries and into other sectors of 
maritime economy

08 02 - Article 63 Implementation of local development 
strategies (incl. running costs and animation)

2,523,009.78 1,967,291.00 1,967,291.00 10.75 668,878.94 9

5 -  Fostering marketing 
and processing

1 - Improvement of market 
organisation for fishery and 
aquaculture products

03 01 - Article 66 Production and marketing plans 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

5 -  Fostering marketing 
and processing

1 - Improvement of market 
organisation for fishery and 
aquaculture products

03 03 - Article 68 Marketing measures 0.00 152,897.00 131,847.00 14.46 0.00 7

5 -  Fostering marketing 
and processing

2 - Encouragement of investment in 
the processing and marketing sectors

03 01 - Article 69 Processing of fisheries and aquaculture 
products

0.00 12,766,085.00 6,430,132.00 42.06 0.00 45

6 -  Fostering the 
implementation of the 
Integrated Maritime 
Policy

1 - Development and implementation 
of the Integrated Maritime Policy

06 01 - Article 80.1.a Integrating Maritime Surveillance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1

6 -  Fostering the 
implementation of the 

1 - Development and implementation 
of the Integrated Maritime Policy

06 03 - Article 80.1.c Improving the knowledge on the state 
of the marine environment

188,274.90 0.00 0.00 0.00 0.00 3



EN 58 EN

Union priority Selected specific objective Thematic 
objective

Measure Contribution to 
climate change of 
operations 
selected for 
support (EUR)

Total eligible 
expenditure 
declared by 
beneficiaries to the 
Managing 
Authority (EUR)

Total eligible 
public expenditure 
declared by 
beneficiaries to the 
Managing 
Authority (EUR)

Proportion of total 
eligible public 
expenditure 
declared by 
beneficiaries of he 
total allocation 
(%)

Contribution to 
climate change of 
total eligible public 
expenditures 
declared by 
beneficiaries to the 
Managing Authority 
(EUR)

Number of 
operations 
selected

Integrated Maritime 
Policy
7 -  Technical 
assistance

1 - Technical assistance 01 - Article 78 Technical assistance at the initiative of 
the Member States

0.00 3,138,733.00 3,138,733.00 57.07 0.00 17

 Total 7,366,737.56 49,425,546.00 33,918,819.00 32.52 3,103,905.66 388
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Table 5: Cost of operations implemented outside the programme area (Article 70 of 
Regulation (EU) No 1303/2013)
Union priority Eligible expenditure within the 

EMFF incurred in operations 
implemented outside the 
programme area declared by 
the beneficiary to the 
managing authority (EUR)

Share of the EMFF 
support to the union 
priority at the time of 
adoption of the 
programme (%)

1 - Promoting 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and knowledge 
based fisheries
2 - Fostering 
environmentally 
sustainable, resource 
efficient, innovative, 
competitive and knowledge 
based aquaculture
3 - Fostering the 
implementation of the CFP
4 - Increasing employment 
and territorial cohesion
5 - Fostering marketing and 
processing
6 - Fostering the 
implementation of the 
Integrated Maritime Policy
7 - Technical assistance
TOTAL OP
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4. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME AND CORRECTIVE MEASURES TAKEN

4.1. Actions taken to fulfil the ex-ante conditionalities (Article 50(4) of Regulation (EU) No 1303/2013)

Table 6: Actions taken to fulfil applicable EMFF-specific ex-ante conditionalities
Thematic ex-ante 
conditionalities which 
are not or partially 
fulfilled

Criteria not fulfilled Action to be taken Deadline Bodies 
responsible 
for fulfilment

Action 
completed by 
the deadline

Criteria 
fulfilled

Expected date for full 
implementation of 
remaining actions

Commentary

1 1 - The report is made in accordance with 
common guidelines issued by the Commission

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-May-
2016

ИАРА No No

3 1 - A description of the administrative 
capacity to prepare and apply a multiannual 
programme for data collection, to be reviewed 
by STECF and accepted by the Commission

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-Jul-
2016

ИАРА No No

3 1 - A description of the administrative 
capacity to prepare and apply a multiannual 
programme for data collection, to be reviewed 
by STECF and accepted by the Commission

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-May-
2016

ИАРА No No

3 1 - A description of the administrative 
capacity to prepare and apply a multiannual 
programme for data collection, to be reviewed 
by STECF and accepted by the Commission

Изменение на НПСД (2014-2020) 31-Dec-
2015

ИАРА No No

3 1 - A description of the administrative 
capacity to prepare and apply a multiannual 
programme for data collection, to be reviewed 
by STECF and accepted by the Commission

Преглед на нормативната рамка относно РСД. 31-Jan-
2016

ИАРА No No

3 1 - A description of the administrative Приемане на нова национална законодателна рамка 31-Dec- ИАРА No No
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Thematic ex-ante 
conditionalities which 
are not or partially 
fulfilled

Criteria not fulfilled Action to be taken Deadline Bodies 
responsible 
for fulfilment

Action 
completed by 
the deadline

Criteria 
fulfilled

Expected date for full 
implementation of 
remaining actions

Commentary

capacity to prepare and apply a multiannual 
programme for data collection, to be reviewed 
by STECF and accepted by the Commission

2016

3 2 - A description of the administrative 
capacity to prepare and implement work plans 
for data collection, to be reviewed by STECF 
and accepted by the Commission

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

30-Nov-
2015

ИАРА No No

3 3 - A description of the capacity in human 
resources allocation to undertake bilateral or 
multilateral agreements with other Member 
States if the work to implement the data 
collection obligations is shared

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

31-Dec-
2015

ИАРА No No

3 3 - A description of the capacity in human 
resources allocation to undertake bilateral or 
multilateral agreements with other Member 
States if the work to implement the data 
collection obligations is shared

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

31-Dec-
2015

ИАРА No No

4 1 - A description of the administrative 
capacity to prepare and implement the section 
of the operational programme pertaining to the 
2014-2020 national control financing 
programme as referred to in point (o) of 
Article 18(1)

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

31-Dec-
2016

МИ, АОП, 
МЗХ

No No
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4.2. Issues which affect the performance of the programme and the corrective measures taken 
(Article 50(2) of Regulation (EU) No 1303/2013)

През 2020 г. УО продължи процеса на съществено подобряване изпълнението на ПМДР и покри 
финансовите показатели по правилото „N+3“ въпреки затрудненията породени от пандемията 
COVID-19.

За 2020 г. УО на ПМДР си постави следните цели:

1. Подобряване на адм. капацитет на дирекция МДР чрез увеличаване на числения състав и 
прекр. на текучеството, както и повишаване на мотивацията и квалификацията на служителите. 
Назначени са още 3-ма нови служители с необходимия професионален опит и квалификация, 
запазен е екипа на УО.

2. Две изменения на Програмата: първото за включване на 3 извънредни мерки за справяне са 
последиците от пандемията COVID-19 и второто за въвеждане на финансови инструменти и 
преразпределение на бюджета от мерки с нисък или слаб интерес към мерки с висок интерес и 
потенциал.

3. Запазване и подобряване на въведеният модел за оказване на методическа подкрепа от страна на 
УО към МИРГ и тенденцията за ускорено изпълнение на подхода ВОМР.

4. Стартиране на подготовката за новия програмен период и недопускане на пауза между 
програмните периоди. Формиране на тематична работна група (ТРГ) за разработване на ПМДРА. 
Проведени са 5 заседания на ТРГ. Изготвени са Многогодишен национален стратегически план за 
аквакултурите в България (2021-2027 г.), Ситуационен анализ на състоянието на сектор 
„Рибарство“ и „Анализ на прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) 
на национално ниво в рамките на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) в 
България“, които са преминали през обществени обсъждания и постъпилите забележки са взети 
под внимание. На тяхна база е изготвен SWОТ-анализ и са изведени потребностите за сектора, като 
са взети предвид новите политически приоритети на ЕС за програмния период 2021-2027. В 
ПМДРА 2021-2027 се поставя акцент по-специално върху целите на Европейската зелена сделка, 
Стратегиите за биологичното разнообразие и стратегията „От фермата до трапезата“, приети през 
май 2020 г. В следствие на подготвителната работа са изведени са операциите, които ще се 
прилагат по ПМДРА.

5. Повишаване информираността на обществеността за ПМДР. Въпреки затрудненията в 
резултат на пандемията УО успя да изпълни заложените дейности в ГПД за 2020 г. в изпълнение на 
Националаната комуникационна стратегия 2014-2020 г. Проведени са информцаиони 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.

6. Въвеждане на използването на финансови инструменти по ПМДР. ФИ ще бъдат използвани за 
подпомагане на бенефициенти по 4 мерки от ПС 2, 4 и 5.
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Изпълнение на крайните цели по Рамка за изпълнение 2023 към 31.12.2020 г.:

Регистрирано е известно забавяне в изпълнението на финансовите индикатори по Програмата 
поради забавен старт в изпълнението й,  настъпили промени в структурата на УО, дългият цикъл 
на изпълнение на инвестиционните проекти, вкл. негативното влияние на пандемията COVID-19. 
Високото ниво на договорените средства и засиленият темп на изпълнение на договорите и 
плащанията по тях ще наваксат изпълнението на фин. индикатори в периода 2021-2023 г. по 
всички приоритети на Съюза.

 

ПС 1

До края на 2020  г. са изпл., вкл. и серт. 6 906 817 евро БФП. Сключени са 6 бр. дог. по мярка 1.7 и 
6 бр. дог. по мярка 1.8.

Targets for 2023: 

Fin. indicator – 18 365 225; Ach. - 6 906 817 евро или 38 %.

1.3 - N° of projects on added value, quality, use of unwanted catches and fishing ports, landing sites, 
actions halls and shelters - 13.00; Achieved - 10 или 77 %.

През 2021 г. е обявен нов прием по мярка 1.8 (за модернизация и изграждане на лодкостоянки), до 
10.05.2021 г. са постъпили 2 проектни предложения, приемът е отворен до 09.08.2021 г. 

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

 

ПС 2

До края на 2020 г. са изп., вкл. и серт. 9 046 937 евро БФП. Сключени са 86 бр. дог. по мярка 2.2 и 
26 бр. дог. по мярка 2.3.

Targets for 2023: 

Fin. indicator – 30 851 738; Ach. – 9 046 937 eвро или 29 %.
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2.2 - N° of projects on productive investments in aquaculture - 56.00; Ach. - 76 или 136 %.

2.5 - N° of projects on promoting human capital of aquaculture in general and of new aquaculture 
farmers - 23.00; Ach. - 23 или 100 %.

 

ПС 3

До края на 2020 г. са изпл., вкл. и серт. 6 036 250 евро БФП. Сключени са 25 бр. дог. по мярка 3.1 и 
3 бр. дог. по мярка 3.2.

Targets for 2023: 

Financial indicator – 11 602 340; Ach. – 6 036 250 или 52 %.

3.1 - N° of projects on implementing the Union's control, inspections and enforcement system - 20; Ach. - 
25 или 125 %.

3.2 - N° of projects on supporting the collection, management and use of data - 2; Ach. - 3 или 150 %.

 

ПС 4 

До края на 2020 г. са изпл., вкл. и серт.  2 227 742 евро БФП. Сключени са 14 бр. дог. по мярка 4.1 и 
9 бр. дог. по мярка 4.2.

Targets for 2023: 

Fin. indicator - 18 579 737; Ach. - 2 227 742 или 12 %.

4.2, чл. 62 - N° of projects on preparatory support - 8; Ach. - 14 или 175 % - за мярка 4.1.

4.1, чл. 63 - N° of local development strategies selected - 9; Ach. - 9 или 100 % - за мярка 4.2.
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ПС 5  

До края на 2020 г. са изпл., вкл. и серт.  6 561 978 евро БФП. Сключени са 6 бр. дог. по мярка 5.3 и 
22 бр. дог. по мярка 5.4.

Targets for 2023: 

Fin. indicator – 16 290 414, Ach. - 6 561 534 или 40 %.

5.1, чл. 66 - N° of producers organisations or associations of producers organisations supported for 
production and marketing plans - 2; Achieved - 1 или 50% - за мярка 5.1.

От страна на УО е подготвен е нов прием по мярка 5.1 през 2021 г. Приемът е планиран за 
обявяване през първата половина на месец юли. Заявена е готовност за подаване на проектно 
предложение от признатата браншова организация.

5.2, чл. 68 -  N° of projects on marketing measures and storage aid - Achieved 12 или 171% за мярка 
5.3

5.3, чл. 69 - N° of projects on processing - 36; Ach. - 45 или 125 % -за мярка 5.4.

 

ПС 6 

До края на 2020 г. са изпл., вкл. и серт.  0,00 евро БФП. Сключени са 3 бр. дог. по мярка 6.3 и 1 бр. 
дог. по мярка 6.1.

Targets for 2023: 

Fin. indicator - 3 100 000; Ach. – 0. Изпълняват се 8 проекта и средствата по тях ще бъдат 
сертифицирани след приключването им. Индикаторът ще бъде постигнат в края на 2023 г.

6.2 - N° projects on the protection and improvement of knowledge on marine environment - 3; Ach. – 3 
или 100 %.

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

  Избухване на пандемията COVID-19;
  Затруднения при:
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- набавянето на фин. средства за реализиране на проектите;

- възлагане на ОП, осигуряване на изискуеми документи;

- внос и износ на продукция и суровини;

  Затруднени условия за отдаване под наем на язовирите;
  Развитието на онлайн търговия 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. INFORMATION ON SERIOUS INFRINGEMENTS AND REMEDY ACTIONS (ARTICLE 114(2) OF 
REGULATION (EU) NO 508/2014

Information and actions taken on cases of serious infringements as referred to in Article 10(1) and non-
respect of durability conditions and remedy actions as set out in Article 10(2).

През 2020 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.

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). УО 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.

УО 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 
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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 
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.

УО на ПМДР е включил изискванията за допустимост на заявленията за кандидатстване, 
регламентирани в чл. 10 на Регламент (ЕС)№ 508/2014 в Условията за кандидатстване в т. 11.2 
„Критерии за недопустимост на кандидатите“ следните изисквани за недопустимост на 
кандидатите:

-           текстовете по т. 1 и т. 2 и т. 3 от чл. 10 от регламента;

-           бенефициентите попълват Декларация по чл. 10, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 508/2014 
на етап подаване на формуляра за кандидатстване. Декларацията е задължително изискуем 
документ;

-           бенефициентите попълват и Декларация за липса на регистрирани текущи нередности и 
запознаване с определението за измама, съгласно чл. 3, пар. 2, буква „а” от Директива (ЕС) 
2017/1371 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2017 година относно борбата с 
измамите, засягащи финансовите интереси на Съюза.
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6. INFORMATION ON ACTIONS TAKEN TO COMPLY WITH ARTICLE 41(8) (ARTICLE 114(2) OF 
REGULATION (EU) NO 508/2014)

A summary of actions taken is to be provided on the progress to achieve the provision set out in Article 
41(8) with regard to the priority up to 60 % of the public assistance to be ensured to small-scale coastal 
fishing sector, including data on actual share of small-scale coastal fishing within the operations financed 
under the measure of Article 41(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 1.2 „Здраве и безопасност“ са сключени 2 договора през 2020 г. на стойност 15 762 лв. ( 
8 059 евро) БФП. 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. Добър пример 
за сключен договор (BG14MFOP001-1.002-0001-C02),  подкрепящ дребномащабния риболов  е  за 
доставка на оборудване за радио и спътникова комуникация и работно облекло. Инвестициите, 
предвидени в проектното предложение, допринасят за повишаване на безопасността при излизане 
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на море и работа на плавателния съд и работещите на него.

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%.

Мярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити 
лодкостоянки“ не е отваряна през 2020 г., но в резултат на изменението на програмата са 
прехвърлени финансови средства, с които през 2021 г. е отворен прием на проектни предложения 
за изграждане и модернизация на лодкостоянки за нуждите на дребномащабния риболов. Пример 
за успешен проект (BG14MFOP001-1.009-0004-C06), свързан с дребномащабния риболов е за 
популярното рибарско селище Ченгене скеле, разположено в акваторията на Бургаския залив.  
Проектът предвижда изграждане на специализиран пристанищен обект за обслужване на 
непромишлен риболов - място за временно укритие на риболовни кораби - лодкостоянка, която да 
обслужва рибарите и подпомага техните дейности. С характерните си рибарски постройки и 
неподправения начин на обитаване на местните рибари, практикуващи от години традиционен 
риболов, с годините селището се е утвърдило като място със своеобразен дух и атмосфера. Освен  
лодкостоянка, обслужваща дребномащабния крайбрежен риболовен флот, хидротехническото 
съоръжение изпълнява  брегозащитни и брегоукрепващи функции, които са необходими като 
противодействие срещу морската абразия и срутищни процеси. В допълнение, чрез изпълнението 
на проекта ще се създадат нови работни места, които ще бъдат запазени след като проектът 
приключи.  По този начин проектът подпомага и стимулира заетостта в региона, социалното и 
териториално сближаване (приобщаващ растеж), подкрепя развитието на по-екологична 
икономика и ефективно използване на ресурсите (устойчив растеж) и  кореспондира с  част от 
целите на Европа 2020. Изпълнението на проекта подкрепя постигането на цели по два от 
стълбовете на Дунавската стратегия. Проектът е на стойност 800 000,00 лв БФП.

По Мярка 1.6 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” Няма сключени 
договори през 2020 г. Изпълняват се 3 сключени договора на обща стойност 707 654,96 БФП лева 
или 361 823,79 БФП евро.  В резултат на невъзможността да се повиши интереса по мярка 1.6 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 през 2020 г. Настоящият бюджет на мярката възлиза на 2 586 272 лева (1 322 360 евро). 

Един от договорите, който може да се посочи за пример (BG14MFOP001-1.006-0002-C02) е 
насочен към провеждане на проучване, наблюдение, картографиране и мониторинг на 
биологичните видове в обхвата от Варненския залив до нос Емине. На тази база ще бъдат 
изготвени анализ за реалното състояние на морската среда; анализ за взаимодействието на всички 
видове, въздействието на риболова, въздействието на състоянието на морската среда, с които ще се 
изяснят причините за реалното състоянието на биологичното разнообразие. С цел намаляване на 
въздействието на рибарството върху морската среда, както и намаляване на нежелания улов, ще 
бъдат проведени обучения на рибари и други лица, работещи за органи, отговарящи за 
управлението на морски защитени територии. Договорът е на стойност 303 421,06 лв. БФП.

По Мярка 1.7 „ Добавена стойност, качество на продуктите и използване на нежелания улов“ 
няма сключени договори 2020 г. Изпълняват се 4 сключени договора на обща стойност БФП 362 
988,81 лева или 185 596,08 евро
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В резултат на невъзможността да се повиши интереса по мярка 1.7 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 5.4 през 2020 г. Настоящият 
бюджет на мярката е 473 837 лева (242 273 евро).

Един от договорите (BG14MFOP001-1.007-0002-C02) на стойност 196 809,37 лв. БФП цели 
добавяне на стойност към собствените улови на дружеството посредством закупуване и монтаж на 
оборудване за сортиране, съхранение, шоково охлаждане и подготовка на рибата директно на 
борда на риболовните кораби,  осигуряващо непосредствена обработка на уловената риба и 
последващото и предлагане на пазара. В допълнение дружеството кандидатства и за закупуване на 
специализирано транспортно средство, с което да транспортира продукцията си до крайни клиенти.
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7. INFORMATION ON THE ACTIONS TAKEN TO ENSURE THE PUBLICATION OF BENEFICIARIES 
(ARTICLE 114(2) ) OF REGULATION (EU) NO 508/2014)

A summary of actions taken is to be provided in line with Annex V of EMFF Regulation, with special 
regard to national legislation including any applicable threshold regarding the publication of data of 
natural persons

През 2020 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.      

В Годишния комуникационен план за 2020 г. по ПМДР е планирано провеждането на между 5 и 8 
информационни срещи със заинтересованите страни във връзка с представянето на възможностите 
за кандидатстване по   мерките, предвидени в Индикативната годишна работна програма за 2020 г. 
на ПМДР. В тази връзка, в началото на 2020 г. Управлявашият орган проведе мащабна 
информационна кампания на територията на цялата страна, като проведе 10 информационни срещи 
и достигна до широк кръг потенциални бенефициенти, включително и земеделски производители в 
съответните райони. Събитията обхванаха следните градове:

07.02.2020 г. в гр. Варна

11.02.2020 г. в гр. Силистра

11.02.2020 г. в гр. Бургас

11.02.2020 г. в гр. Стара Загора
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12.02.2020 г. в гр. Кърджали

13.02.2020 г. в гр. Русе

17.02.2020 г. в гр. Видин

17.02.2020 г. в гр. Благоевград

20.02.2020 г. в гр. Пазарджик

21.02.2020 г. в гр. София

На 28 февруари 2020 в гр. Бургас беше проведена информационна среща с представители на 
община Бургас, бенефициенти и потенциални кандидати във връзка с възможностите за 
инвестиции по ПМДР през 2020 г., както напредъкът при подготовката на програмен период 2021-
2027 г.

В периода 6-7 юли 2020 г. в гр. Поморие беше проведено Годишно информационно събитие по 
ПМДР. В него участваха бенефициенти, потенциални бенефициенти, медиатори, администрация, 
ангажирана с управлението на ЕСИФ, представители на академичнат общност, асоциации в сектор 
рибарство, както и участници от широка общественост.

В допълнение, откритите процедури по мерки по ПМДР се популяризират и от служителите на 
Областните информационни центрове в 28 –те областни градове на страната.

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

Министерството на земеделието, храните и горите, като директен бенефициент изпълнява проект 
по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“ на обща стойност 1 млн. лв. През 2020 г. по него са 
проведени над 8 информационни събития – рибни изложения и рибни базари на територията на 
цялата страна.

В отговор на идентифицираните затруднения на бенефициентите относно реда за провеждането на 
процедури за избор на изпълнители за дейностите по проектите им, на 18 февруари 2020 г. в  гр. 
Стара Загора УО със съдействието на Националната рибарска мрежа проведе обучение за 
бенефициенти по ПМДР във връзка с повишаване на знанията им при прилагането на 
нормативните документи н областта.

Във връзка с популяризирането на трите извънредни COVID-19 мерки и насърчаване на 
потенциалните кандидати, УО на ПМДР със съдействието на Националната рибарска мрежа 
изготви информационни брошури по всяка една от тях. Брошурите бяха изпратени до пощенските 
адреси на 720 оператора в сектор рибарство.
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В помощ на потенциалните кандидати по трите извънредни COVID-19, УО на ПМДР проведе две 
онлайн  обучения: на 12.06.2020 г. и на 17.06.2020 г. В тях се включиха и представители на 
Местните инициативни рибарски групи и експерти от Изпълнителна агeнция по рибарство и 
аквакултури, които в качеството си на медиатори подпомагаха кандидатите при изготвянето на 
проектните предложения.

Важен акцент в комуникационните дейностите по ПМДР ще е популяризиране сред широката 
общественост на добри практики и публикуване на информация за успешни проекти, 
подпомогнати от ЕФМР.

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
%20meSelected=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#enquiries   



EN 75 EN

8. ACTIVITIES IN RELATION TO THE EVALUATION PLAN AND SYNTHESIS OF THE EVALUATIONS 
(ARTICLE 114(2)) OF REGULATION (EU) NO 508/2014, ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 
1303/2013)

A summary should be provided on activities undertaken in relation to the implementation of the evaluation 
plan, including follow-up given to the findings of evaluations.

A synthesis of the findings should be provided of all evaluations of the programme that have become 
available during the previous financial year, with reference of name and reference period of the evaluation 
reports used.

Additionally, the access to evaluations that were made publicly available pursuant to Article 54(4) of 
Regulation (EU) No 1303/2013 should be communicated here.

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. Програмата претърпя две 
изменения, като с първото са влючени три мерки за преодоляване на последствията от COVID-19, а 
с второто са ревизирани заложените индикатори по програмата, в следствие на прехвърляне на 
средства от мерки снисък интерес към мерки с висок интерес.

2. Преодоляване на забавянето в изпълнение на подхода ВОМР. 

Препоръката е взета предвид и са предприети насрещни действия. Формиран е екип от служители, 
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чиито задължения са насочени към подпомагане на прилагането на подхода ВОМР. Към момента 
са стартирали 82 процедури за подбор на проектни предложения, подадени са 161 проектни 
предложения, подписани са 82 договора.

3. УО следва да гарантира ефективния старт на Национална рибарска мрежа, за да осигури 
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. Към момента са подадени, одобрени и разплатени два годишни междинни 
отчета за 2019 г. и 2020 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. Извършено е и второ изменение на 
Програмата, с което отново са ревизирани 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. През 2020 г. стартира процеса по мониторинг на проектите след 
извършено окончателно плащане. Като в резултат от извършените проверки са верифицирани 
индикаторите за резултат заложени  в договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ по приоритет 2 и 5 за договорите обект на проверката.

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 
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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. В допълнение през 
2020 г. бяха използвани всички комуникационни канали за онлайн участие и провеждане на 
събития поради настъпване на пандемията COVID-19.

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

През отчетния период не е извършвана междинна оценка на Програмата. Съгласно изготвения план 
за оценка на Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014-2020 г., съгласно чл. 114, пар. 
2 от Регламент (ЕС) № 508/2014 извършването на втората междинна оценка на ПМДР е 
предвидено за 2021 г. Оценката ще обхване периода от 2018 г. до 2020 г. включително. В тази 
връзка УО е предприел действия за възлагане на оценката и вече има избран изпълнител. Предстои 
сключване на договор с избрания изпълнител за извършване на втората междинна оцена на 
Програмата през 2021 г., както е по план.

С оглед на възможностите за предоставяне на финансиране под формата на финансови 
инструменти, е изготвяне на предварителни оценки за прилагане на финансови инструменти по 
ПМДР 2014 – 2020 г. и  ПМДРА 2021-2027 г. Сключен е договор с предмет „Извършване на анализ 
и проучване на възможностите по отношение на прилагане на финансовите инструменти през 
следващия програмен период“. Предметът на договора е изготвяне на ex-ante оценка за 
подпомагане чрез финансови инструменти и разработване на Концепция за инвестиционна 
стратегия за прилагане на подкрепата чрез финансови инструменти. Оценката е завършена на 
11.02.2020 г. Подписано е споразумение мжду УО на ПМДР 2014-2020 г. и „Фонд мениджър на 
финансови инструменти в България“ ЕАД на 16.03.2021 г. за използване на финансови 
инструменти по 3 приоритета на Съюза, а именно 2, 4 и 5 на стойност 4 111 719 лв. ЕФМДР.

Разработването на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА) 
стартира в средата на месец септември 2020 г. Формирана е тематична работна група за 
разработване на ПМДРА. Проведени са общо 8 заседания (5 през 2020 г.) на тематичната работна 
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група за разработване на програмата.

Изготвени са Многогодишен национален стратегически план за аквакултурите в България 
(МНСПА), Ситуационнен анализ на състоянието на сектор „Рибарство“ и Икономически анализ на 
прилагането на подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на национално ниво в 
рамките на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР), като те са съгласувани с 
широката общественост и коментарите по тях са отразени. На тяхна база е изготвен SWОТ-анализ 
и са изведени потребностите за всеки приоритет, като са взети предвид новите политически 
приоритети и насоки на ЕС за програмен период 2021-2027 г. В проекта на програмата се поставя 
акцент върху целите на Европейската зелена сделка, стратегията за биологичното разнообразие и 
стратегията „От фермата до трапезата“, приети през май 2020 г.

Проведена е обществена поръчка с предмет „Предоставяне на консултантска помощ за провеждане 
на независима стратегическа оценка на околната среда за цел програмиране на Програма за морско 
дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.“, Избран е изпълнител и е подписан договор на 
28.06.2021 г. и е проведена първа встъпителна среща с изпълнителя. 
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9. CITIZEN'S SUMMARY (ARTICLE 50(9) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

A citizen's summary of the contents of the AIRs should be made public and uploaded as a separate file in 
the form of annex to the AIR.
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10. REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF FINANCIAL INSTRUMENTS (ARTICLE 46(1) OF 
REGULATION (EU) NO 1303/2013)
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11. ASSESSMENT OF THE IMPLEMENTATION OF THE OPERATIONAL PROGRAMME (ARTICLE 50(4) OF 
REGULATION (EU) NO 1303/2013)

11.1. Assessment of data and progress towards achieving the objectives of the programme

For each Union priority an assessment should be carried out on the information and data provided in Part 
A and progress towards achieving the objectives of the programme (incorporating the findings and 
recommendations of evaluations)
Union priority Assessment of data and progress towards 

achieving the objectives of the programme
1 - Promoting environmentally sustainable, resource 
efficient, innovative, competitive and knowledge based 
fisheries
2 - Fostering environmentally sustainable, resource efficient, 
innovative, competitive and knowledge based aquaculture
3 - Fostering the implementation of the CFP
4 - Increasing employment and territorial cohesion
5 - Fostering marketing and processing
6 - Fostering the implementation of the Integrated Maritime 
Policy
7 - Technical assistance
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11.2. Assessment whether progress made toward milestones and targets is sufficient to ensure 
their eventual fulfilment, indicating any remedial actions taken or planned

An assessment by Union priority of whether progress made toward milestones and targets is sufficient to 
ensure their eventual fulfilment, indicating any remedial actions taken or planned, where appropriate

Union priority Assessment whether progress made toward milestones 
and targets is sufficient to ensure their eventual 
fulfilment, indicating any remedial actions taken or 
planned

1 - Promoting environmentally sustainable, 
resource efficient, innovative, competitive and 
knowledge based fisheries
2 - Fostering environmentally sustainable, 
resource efficient, innovative, competitive and 
knowledge based aquaculture
3 - Fostering the implementation of the CFP
4 - Increasing employment and territorial 
cohesion
5 - Fostering marketing and processing
6 - Fostering the implementation of the 
Integrated Maritime Policy
7 - Technical assistance
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12. HORIZONTAL PRINCIPLES OF IMPLEMENTATION (ARTICLE 50(4) OF REGULATION (EU) NO 
1303/2013)

12.1. An assessment of the implementation of specific actions to take into account the principles set 
out in Article 5 of Regulation (EU) No 1303/2013 on partnership and multi-level governance, with 
particular emphasis on the role of partners in the implementation of the programme.

12.2. An assessment of the implementation of specific actions to take into account the principles set 
out in Article 7 of Regulation (EU) No 1303/2013 on promotion of equality between men and women 
and non-discrimination, including accessibility for disabled persons as well as the arrangements 
implemented to ensure the integration of the gender perspective in the Operational Programme.

12.3. An assessment of the implementation of specific actions to take into account the principles set 
out in Article 8 of Regulation (EU) No 1303/2013 on sustainable development, including an overview 
of the actions taken to promote sustainable development.
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13. REPORTING ON SUPPORT USED FOR CLIMATE CHANGE OBJECTIVES (ARTICLE 50(4) OF 
REGULATION (EU) NO 1303/2013)

Figures are calculated automatically and will be included into Table 4 on financial data. A clarification on 
the given values may be provided, particularly if the actual data is lower than the planned.
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14. SMART, SUSTAINABLE AND INCLUSIVE GROWTH (ARTICLE 50(5) OF REGULATION (EU) NO 
1303/2013)

Information and assessment should be provided on the Operational Programme's contribution to achieving 
the objectives of the Union strategy for smart, sustainable and inclusive growth.
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15. ISSUES AFFECTING THE PERFORMANCE OF THE PROGRAMME — PERFORMANCE FRAMEWORK 
(ARTICLE 50(2) OF REGULATION (EU) NO 1303/2013)

Where the assessment of progress made with regard to the milestones and targets set out in the 
performance framework demonstrates that certain milestones and targets have not been achieved, Member 
States should outline the underlying reasons for failure to achieve these in the report of 2019 (for 
milestones) and the report by the deadline referred to in Article 138(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 
(for targets)
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16. WHERE APPROPRIATE, THE CONTRIBUTION TO MACRO-REGIONAL AND SEA 
BASIN STRATEGIES.

As stipulated by the Regulation (EU) No 1303/2013, article 27(3) on the "content of programmes", article 
96(3)(e) on the "content, adoption and amendment of operational programmes under the Investment for 
growth and jobs goal", article 111(3) and 4(d) on "implementation reports for the Investment for growth 
and jobs goal", and Annex 1, section 7.3 on "contribution of mainstream programmes to macro-regional 
and sea-basin strategies, this programme contributes to MRS(s) and/or SBS

  EU Strategy for the Baltic Sea Region (EUSBSR)
  EU Strategy for the Danube Region (EUSDR)
  EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region (EUSAIR)
  EU Strategy for the Alpine Region (EUSALP)
  Atlantic Sea Basin Strategy (ATLSBS)
  WestMED Sea Basin Strategy (WestMED)
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DOCUMENTS

Document title Document type Document date Local reference Commission reference Files Sent date Sent By
Citizens' summary Citizens' summary 08-Jul-2021 Ares(2021)4443174 Citizens' summary 

Cover letter 
08-Jul-2021 nkotovst
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