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111...   ВВВЪЪЪВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЕЕЕ       

Целта на този документ е да уреди прилагането на Оперативната програма за развитие 
на сектор „Рибарство” като се взема предвид националното и европейско 
законодателство, както и работните документи на Общността за прилагане Европейския 
фонд по рибарство (ЕФР). 
 
Настоящият документ определя правилата за избор на проекти и допустимост на 
безвъзмездната финансова помощ, отпускана на бенефициентите, определени на 
национално ниво и предмет на изключенията, предвидени в Регламент на Съвета (EО) 
№ 1198/2006. Безвъзмездна финансова помощ представлява разходите, извършени и 
заявени от бенефициентите и обхваща  изцяло публичните разходи, предвидени в 
Оперативната програма. 
 
Съгласно чл. 55, точка 3 от Регламент на Съвета на ЕС № 1198/2006 от 27 юли, 
финансово подпомагане от ЕФР може да бъде предоставяно за проекти, одобрени от 
Управляващия орган, в съответствие с критериите определени от Комитета за 
наблюдение на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”  за 
Програмен период 2007-2013 година. 
 
Съгласно чл. 65 от Регламент на Съвета на ЕС № 1198/2006, критериите за избор на 
проекти трябва да се обсъдят и приемат от Комитета за наблюдение не по късно от 
шест месеца от датата на нотификация на Оперативната програма. Оперативната 
програма на Република България бе нотифицирана от Европейската комисия на 14 
декември, 2007 г.  
 
чл. 65 от Регламент на Съвета на ЕС № 1198/2006: 

„Комитетът за наблюдение се уверява в ефективността и качеството на изпълнение на 
Оперативната програма в съответствие със следната разпоредба: 

КН разглежда и одобрява критериите за избор на проектите, финансирани в 
рамките на шест месеца след одобрението на оперативната програма и 
одобрява всяка поправка на тези критерии в съответствие с нуждите на 
програмирането 

Управляващият програмата орган гарантира изграждането и ефективното 
функциониране на системите за управление и контрол по Оперативната програма. 
Управляващият орган на Оперативната програма е отговорен за управлението и 
изпълнението на Програмата съгласно принципа на добро финансово управление и по-
конкретно за обезпечаване, че проектите са избрани за финансиране в съответствие с 
критериите, приложими към Оперативната програма, и че те съответстват, за целия 
период на изпълнение, на приложимите национални разпоредби и разпоредбите на 
Общността. Управляващият орган е отговорен по изпълнението на Оперативната 
програма да бъдат избрани и одобрени само разходи по предварително одобрени 
правила и критерии за допустимост.  
 
Критериите за оценка и подбор на проектите се прилагат за всички проекти, като се 
прилагат включително и критериите по част IV „Критерии за приоритизация и ранкиране 
на проектите в условия на ограничен бюджет”, като тежестта на оценката по част IV се 
взима предвид единствено в случайте на ограничен бюджет. Всеки един проект първо 
се оценява по най-високия приоритет, в който попада, като след това полученият 
коефициент се умножава по точките за оценка . 
 
Критериите за допустимост, поместени в част II „Критерии за допустимост” за всяка 
конкретна мярка, са разписани от Управляващия орган и представляват допълнителни 
изисквания за допустимост към проектите, които надграждат критериите разписани по 
основното европейско законодателство и приложимата законодателна база, където 
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фигурират лицензионни и регистрационни режими. За да бъде допустим, постъпилият 
проект, той трябва да отговаря както на изискванията посочени в Правното основание 
по съответната мярка, съдържащи критериите по европейското и националното 
законодателство, така и на критериите за допустимост поместени в част II за всяка 
мярка. 
 
 
Разходите са допустими за финансиране от ЕФР само когато са ивършени за проекти, 
за които е взето решение от Управляващия орган в съответствие с критериите, 
предварително определени от Комитета за наблюдение. 
 
 

222...   ДДДОООПППУУУСССТТТИИИМММОООСССТТТ    НННААА    РРРАААЗЗЗХХХОООДДДИИИТТТЕЕЕ   

1. Разходите са допустими за финансиране от ЕФР, ако те действително са били 
извършени от бенефициентите между датата на официалното изпращане на 
Оперативната програма до Комисията или от 1 януари 2007 г., в зависимост от това коя 
дата е по-ранна, и 31 декември 2015 г. Съфинансираните проекти не трябва да са 
завършени преди началната дата за допустимост.  
2. Спазени са правилата за допустимост, определени в националната регулаторна 
рамка. 
3. Разходите са допустими за финансиране от ЕФР, само когато са направени за 
проекти, за които е взето решение от Управляващия орган в съответствие с критериите, 
предварително определени от Комитета за наблюдение. Нови допустими разходи, 
добавени в момента на ревизия на Оперативната програма по член 18 от Регламент на 
Съвета на ЕС № 1198/2006, са допустими от датата на изпращане на молба за ревизия 
на Оперативната програма до Европейската комисия.  
Даден проект може да бъде финансиран само от един финансов инструмент на 
Общността. С цел да получи безвъзмездна финансова помощ, проектът трябва да 
отговаря на критериите, изброени в частта на критериите за допустимост за 
конкретната мярка в приложимото европейско и национално законодателство.  
Кандидатите за получаване на безвъздмездна финансова помощ по съответните мерки 
трябва да бъдат регистрирани по Търговския закон, Закона за регистър БУЛСТАТ, 
Закона за кооперациите, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за 
земеделските производители, Закона за рибарството и аквакултурите. Физическите и 
юридическите лица не са допустими за подпомагане при наличие на изискуеми 
публични задължения към държавните и общински бюджети.   
 
Следните разходи не са допустими за финансиране от ЕФР:  

1. ДДС, освен невъзвращаем ДДС, когато той действително и окончателно е поет 
от бенефициент, различен от лицата, които не подлежат на облагане с данък 
съгласно (първи абзац на член 4(5) на Шестата Директива на Съвета 77/338/ЕИО 
от 17 май 1997 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите-членки 
относно данъка върху оборота – обща система за данък добавена стойност: 
уеднаквена база за оценка;); 

2. финансови задължения, включително лихви по заеми и лихви по лизинг;  
3. покупка на земя и инфраструктура за обучение, чиято стойност е по-голяма от 10 

% от общите допустими разходи на проекта и няма пряка връзка с инвестицията;  
4. разходи за изграждане на жилищни помещения и разходи за изграждане на 

сгради, несвързани с дейността на кандидата;  
 
В допълнение, следните разходи също не са допустими за подпомагане от 
ЕФР: 
 
   1. прехвърляне на участия в търговски дружества;  
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2. лизинг, надхвърлящ срока на изпълнение на проекта и остатъчна стойност, която 
не става притежание на бенефициента; 
3. банкови такси и разходи, свързани с гаранции и други подобни на тях; 
4. оперативни разходи, включително разходи по поддръжка и наеми;  
5. инвестиции, които не са свързани с дейността на финансирания проект не 
подлежат на подпомагане от ЕФР; 
6. закупуване на съществуващи сгради и прилежаща инфраструктура; 
7. частта от предварителните разходи, надвишаваща 5 на сто от общата стойност на 
допустимите разходи по проекта или надвишаваща левовата равностойност на 
25 000 евро; 
8. зарибителен материал и дейности по зарибяване, с изключение на плановете 
одобрени от Европейската комисия за възстановяване на дадени видове; 
9. инвестиции, свързани с търговия на дребно с изключение на пунктове за 
продажба към аквакултурните ферми, упоменати в чл. 5.1.1.4. от Vademecum; 
10. инвестиции, свързани с обработка и преработка на продукти от риболов и 

аквакултура, са допустими за подпомагане от ЕФР само в случай, че са 
предназначени за човешка консумация, с изключение на обработка и преработка 
на отпадъци; 

11. закупуването на техника и оборудване втора употреба не подлежи на 
подпомагане от ЕФР; 

12. закупуване на транспортни средства, които не са  пряко свързани с проекта и не 
включват транспорт за превоз на жива риба. Транспортните средства допустими 
за финансиране са изключително и само свързаните с превоза на зарибителен 
материал и осъществяващи транспортна дейност в рамките на производствения 
обект; 

13. инфраструктура, която не е свързана с дейността на проекта не подлежи на 
подпомагане от ЕФР; 

14. инвестиции във възобновяеми енергийни източници, които не обслужват пряко 
дейността на кандидата;  

15. специфични недопустими разходи, съгласно приложимото национално 
законодателство за всяка една от мерките, залегнали в Оперативната програма. 

 
За проекти, които не съдържат одобрени инвестиционни разходи за бенефициентите, 
безвъзмездната финансова помощ представлява  публична помощ под формата на 
компенсация или премия, изплатена на бенефициента. Подробните лимити и условия 
за отпускането на премии и компенсации се съдържат в документа за премиите, приет 
на първото заседание на Комитета за Наблюдение на програмата. 
 
Бенефициент, който не спазва Европейското и национално законодателство, в областта 
на рибарството при отпусната безвъзмездна финансова помощ, може да стане обект на 
нередност. Бенефициент, който е станал обект на възстановяване на суми от ЕФР, 
вследсвие на промяна на предназначението на проекта или преместване на 
производствената дейност, не подлежи на подпомагане до края на Програмния период. 

 
Продължителност на проектите  
След одобрение и изплащане на разходите по Програмата, Управляващият орган 
гарантира, че даден проект запазва приноса от ЕФР, само ако този проект в рамките на 
пет години от датата на решението за финансиране, взето от Управляващия орган, не 
претърпи значителна промяна, която:  
(a)  засяга естеството или условията за изпълнение на проекта или дава на дадена 

фирма или обществена организация неправомерно преимущество;  
или  
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(б) произтича или от промяна на собствеността върху дадена позиция от 
инфраструктурата, или от прекратяване или преместване на производствена 
дейност.  

Управляващият орган информира Европейската комисия в годишните и окончателния 
доклади за изпълнението на всяка такава промяна.  
Неправомерно платени суми се възстановяват в съответствие с Раздел VIII, Глави II и III 
от Регламент на ЕС № 1198/2006.  
 
 

333...   ОООБББЩЩЩИИИ    ПППРРРИИИНННЦЦЦИИИПППИИИ    ЗЗЗААА    ИИИЗЗЗБББОООРРР    НННААА    ПППРРРОООЕЕЕКККТТТИИИТТТЕЕЕ    

В критериите за избор на проекти, са широко застъпени по една или повече от мерките, 
залегнали в Оперативната програма, следните принципи: 

 
1. Органите, отговорни за прилагането на Оперативната програма, трябва да 

установят адекватни механизми за доброто финансово управление в 
съответствие с принципите, залегнали в Регламент (EО, Евратом) № 1605/2002 и 
Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор. 

 
2. Органите, отговорни за предоставянето на безвъзмездната финансова помощ 

трябва да осъществяват контрол и да задължат ползвателя на помощта да 
спазва условията, при които проекта му е бил одобрен. Органите съблюдават за 
спазване на показателите за оценка и избор на проектите, както и тяхната 
реализация, за които бенефициентът е пряко отговорен. 

 
3. За инвестиции в аквакултура, преработка и маркетинг органите, отговорни за 

прилагането на Оперативната програма, трябва да установят адекватни 
механизми, които да гарантират техническата оценка и икономическата 
жизнеспособност на проекта, като се избягва риска от създаване на свръх-
производство и се допринася за устойчив икономически ефект и структурно 
развитие на отрасъла. 

 
4. Органите, отговорни за прилагането на Оперативната програма, трябва да 

установят адекватни механизми, които да гарантират, че отпуснатата 
безвъзмездна финансова помощ получавана от бенефициентите не надхвърля 
пазарната стойност на активите, както и че се избягва дублиране на 
финансирането на дейности.   

 
5. Колективни проекти: За проектите от колективен характер ще бъдат взети 

предвид ползите и икономиите от мащаба, реализирани чрез подаването на 
колективно заявление за кандидатстване, сравнено с индивидуалните заявления 
за кандидатстване. 

 
6. Размер на предприятието-кандидат: Съгласно член  30  от Регламент на Съвета 

(ЕО) Nº 1198/2006, приоритет трябва да бъде даван на микро, малки и средни 
предприятия за мярка 2.1 “Производствени инвестиции в аквакултура” и мярка 
2.6 “Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и 
аквакултура”, така както са дефинирани в препоръка на Европейската комисия  - 
2003/361/EО от 6 Mай 2003.  

 
7. Политика на равни възможности: съгласно член 11 от Регламент на Съвета (ЕО) 

Nº 1198/2006 “Държавите-членки и Комисията гарантират насърчаване на 
равенството между половете и интегрирането на перспективата за 
равнопоставеност по време на различните етапи на прилагане на ЕФР, 
включително проектиране, изпълнение, мониторинг и оценка. Държавите-членки 
осигуряват насърчаване на проектите, свързани с разширяване ролята на 
жените в сектор Рибарство”. 
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8. Околна среда: съгласно Стратегическата екологична оценка на Оперативната 
програма и заложените индикатори за въздействие, както и съгласно общите 
хоризонтални политики, заложени в основния регламент, проектите трябва да 
съответстват на екологичните изисквания и да допринасят за опазването на 
околната среда.  

 
9. Заетост: Създаването или финансовата подкрепа за поддържане на работни 

места е критерий, който е широко застъпен в избора на проекти. 
 

10. Прилагане на нови технологии, добавяне на стойност и политика по подобряване 
на качеството са критерии, широко застъпени при инвестиции в аквакултура, 
преработка и маркетинг. 

 
11. При избора на проекти с еднакви приоритети и точки за оценка, Управляващият 

орган при одобрение на проекта ще взема предвид реда на подаване на 
заявленията за кандидатстване. 

 
12. В условия на ограничен бюджет сумата на предложените заявления за 

кандидатстване надхвърля 90% от наличния бюджет по мярката, в резултат на 
което заявленията за подпомагане  се класират съгласно критериите за оценка. 

 
13. Предварителните разходи саразходите за инженерни проучвания, оценки, 

анализи и изготвяне на технически проект, които са на стойност до 5 на сто от 
общата стойност на допустимите разходи по проекта или до левовата 
равностойност на 25 000 евро. 

 
14. Допустимите дейности и разходи са посочени в заявлението за кандидатстване. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИИИЗЗЗПППЪЪЪЛЛЛНННИИИТТТЕЕЕЛЛЛНННААА    АААГГГЕЕЕНННЦЦЦИИИЯЯЯ    ПППООО    РРРИИИБББАААРРРСССТТТВВВООО    ИИИ    АААКККВВВАААКККУУУЛЛЛТТТУУУРРРИИИ    

 7 

444...   КККРРРИИИТТТЕЕЕРРРИИИИИИ    ЗЗЗААА    ИИИЗЗЗБББОООРРР    НННААА    ПППРРРОООЕЕЕКККТТТИИИ   

Приоритетна ос 1: „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” 
Мярка 1.1.  „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” 

 
 

I. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА МЯРКАТА 
1 Отговорна институция по изпълнение на 

ОПРСР 
ИАРА 

2 Отговорни институции ИАРА, ИА „Морска администрация” 
 

3 Междинно звено, отговорно за 
плащанията 

Разплащателна агенция 
 

4 Правно основание чл. 23 от РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 1198/2006 

ЕФР участва във финансиране на окончателно преустановяване на риболовни дейности от 
риболовни кораби, когато това преустановяване е част от плана за приспособяване, съгласно 
разпоредбите на член 21(a). Окончателното преустановяване на риболовни дейности от даден 
риболовен кораб съд може да се постигне само чрез: 

(a)  нарязване на риболовния кораб за скрап; 

(б)  пренасочването му под флага на друга държава-членка и регистрирането му в Общността за 
извършване на дейности, различни от риболова; 

(в)  пренасочването му за целите на създаването на изкуствени рифове. Държавите-членки 
гарантират, че подобни операции са предхождани от оценка за въздействието върху околната 
среда и че допринасят за осъществяването на целите по член 38(2)(a). 

Публичната помощ за окончателно преустановяване на риболовни дейности, която се изплаща на 
корабособствениците, зависи от риболовния капацитет на кораба и когато е целесъобразно, от 
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свързаното с него разрешение за риболов. 

2.  Окончателното преустановяване на риболовните дейности на риболовни съдове се  
програмира под формата на национални схеми за изваждане от експлоатация на риболовни 
съдове, като то не надвишава две години от датата на влизането им в сила. 

3.  С цел улесняване изпълнението на плановете за приспособяване на риболовното усилие, 
държавите-членки могат да организират публични търгове за набиране на оферти. 

Държавите-членки залагат нивото на публичната помощ, като се ръководят от най-благоприятното 
съотношение стойност/печалба, определено на база обективни критерии като: 

(a)  цената на риболовния кораб, отчетена на националния пазар или неговата застрахователна 
стойност; 

(б)  оборота на риболовния кораб; 

(в)  възрастта на риболовния кораб и неговият тонаж в GT или мощността на двигателя в kW. 

Член 4 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 498/2007 НА КОМИСИЯТА 

Публична помощ за окончателно преустановяване на риболовни дейности 
 
1. След окончателното преустановяване на риболовни дейности даденият риболовен кораб се 
заличава окончателно от регистъра на риболовния флот на Общността и, ако е необходимо, 
свързаният с него лиценз за риболов окончателно се отменя. 
 
2. Оперативната програма посочва методите за изчисляване на отпуснатите по член 23 от 
основния регламент премии. 
 
3. В случай че окончателното преустановяване на риболовни дейности на риболовен кораб се 
извършва чрез пренасочването му, както е предвидено в член 23, параграф 1, буква б) от основния 
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регламент, държавите-членки съответно коригират нивото на 
премията, като отчитат критерии, като пазарна стойност на лиценза за риболов на кораба и 
остатъчна стойност на кораба. 
4. В случай на загуба на риболовния кораб между датата на решението за отпускане на премията и 
актуалната дата на окончателното преустановяване на риболовните дейности, управляващият 
орган извършва финансова корекция в размер накомпенсацията, платена от застрахователната 
компания. 
 
Приложимо национално законодателство: 
 
НАРЕДБА НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКАТА  
 
ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ 
 
КОДЕКС НА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ  
 
ЗАКОН ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ 
1 Допустимост на проектите  

1.Финансовата помощ се предоставя, ако: 
 
а/ възрастта на риболовния съд е не по-малка от 10 години; 
б/ същият е регистриран като действащ такъв за последните 24 месеца; 
 в/ упражнявал е риболовна дейност най-малко 50 дни годишно, за последните 2 години. 
 
2.Подпомагат се проекти за риболовни кораби, извършващи своята дейност в акваторията на 
Черно море и плаващи под български флаг. 
 
3. Подпомагат се проекти в съответствие и националната и европейска политика по рибарството. 
III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ 

1 Минимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ 

Съгласно документ за премии, одобрен от Комитета за наблюдение 

http://www.marad.bg/upload/docs/KTK.doc
http://www.marad.bg/upload/docs/zakon_MP.doc
http://www.marad.bg/upload/docs/zakon_MP.doc
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2 Максимален размер на  безвъзмездната 
финансова помощ 

Съгласно документ за премии одобрен от Комитета за наблюдение 

3 Размер на публичното съфинансиране 100% Публично финансиране 
  IV. КРИТЕРИИ ЗА ПРИОРИТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ В УСЛОВИЯ НА ОГРАНИЧЕН БЮДЖЕТ 
 Приоритет за избор на проектите ще 

бъде даван  в следната 
последователност: 
 

Проекти, свързани с планове за 
възстановяване  
 
Проекти, свързани с 
дребномащабен крайбрежен 
риболов  
 
Проекти, свързани с кораби над 12 
метра  
 
Точки за оценка: 
 

 Възраст на кораба  
 

От 10 до 15 години 
От 15 до 25 години 
Над 25 години 

 

 
Коефициент на точките за оценка 

 
 

 
*1 
 
 
*0.8 
 
 
 
*0.5 
 
 
 
 
 
5 
20 
50 

  Активност на риболовния 
кораб 

  
Под 50 %  

От 50 % - 74,99 % 
От 75 % - 100 % 

 
За максимум риболовни дни се приемат: 

 270 риболовни дни за кораби над 12 

 
 

 
10 
20 
50 
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метра  
 210 дни за кораби под 12 метра 

 
 

 Максимален брой точки 100 
 
 
 
 

Приоритетна ос 1: „ Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” 
Мярка 1.2. „Публична помощ за временно прекратяване на риболовни дейности” 

 
 

I. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА МЯРКАТА 
1 Отговорна институция по изпълнение на 

ОПРСР 
ИАРА 

2 Отговорни институции ИАРА, ИА „Морска администрация” 
 

3 Междинно звено, отговорно за 
плащанията 

Разплащателна агенция 
 

4 Правно основание чл. 24 от Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006 

1.  ЕФР може да участва във финансиране на мерки за временно преустановяване на 
риболовни дейности от рибари и корабособственици през периода 2007 до 2013 г., за 
максимален срок от: 

(i)  12 месеца, който може да се продължи най-много с още 12 месеца, в контекста на 
плановете за приспособяване на риболовното усилие по член 21(a)(i); 

(ii)  три месеца, в случай на неотложни спасителни мерки на държавите-членки по член 8 на 
Регламент (ЕО) № 2371/2002, в контекста на плановете за приспособяване на риболовното 
усилие по член 21(a)(ii); 
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(iii)  шест месеца, в случай на неотложни мерки на Комисията, съгласно член 7 на Регламент 
(EО) № 2371/2002, в контекста на плановете за приспособяване на риболовното усилие по 
член 21(a)(ii); 

(iv)  шест месеца, който може да се продължи най-много с още шест месеца, в контекста на 
плановете за приспособяване на риболовното усилие по член 21(a)(iii); 

(v)  осем месеца, в контекста на плановете за приспособяване на риболовното усилие по член 
21(a)(iv) и на плановете за управление, приети на национално ниво в рамките на мерките на 
Общността по опазване и когато тези планове предвиждат постепенно намаляване на 
риболовното усилие; 

(vi)  три месеца, в контекста на плановете за спасяване и преструктуриране по член 21(е) за 
времето на подмяна на двигателите; 

(vii)  шест месеца, в случаите на природно бедствие, закриване на риболов по решение на 
държавите-членки поради здравни причини или други извънредни събития, които не са в 
резултат на мерките по опазване на ресурсите. 

2.  Финансовият принос на ЕФР за мерките по точки (i) до (vi) на параграф 1 за дадена 
държава-членка за целия период от 2007 до 2013 г. не може да надхвърля по-високата стойност 
от следните две прагови величини: EUR 1 милион или 6% от финансовата помощ от  Общността, 
разпределена за сектора на въпросната страна. 

Тези прагови стойности обаче могат да бъдат надвишени, в съответствие с процедурата по член 
101(3). 

3.  Периодичната сезонна забрана на риболова не се взема предвид при отпускането на 
периодични суми или плащания по настоящия регламент. 
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Член 5 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 498/2007 НА КОМИСИЯТА 

Публична помощ за временно преустановяване на риболовни дейности 
 
1. Оперативната програма посочва методите за изчисляване на премиите, отпуснати съгласно 
член 24 от основния регламент. 
 
2. За целите на член 24, параграф 2 от основния регламент „финансова помощ от Общността, 
разпределена за сектора“ означава приноса на ЕФР за оперативната програма на съответната 
държава-членка. 
 
Приложимо национално законодателство: 
 
НАРЕДБА НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКАТА 
 
ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ 
 
КОДЕКС НА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ  
 
ЗАКОН ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА И ПРИСТАНИЩАТА 
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 

II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ 
1 Допустимост на проектите         

 1. Финансовата помощ се предоставя: 
 
а/ За проекти, свързани с риболовен кораб, ако същия е регистриран като активен риболовен 

кораб за предходните 24 месеца;  
б/ За проекти, включващи компенсации на рибари, извършвали за предходните 24 месеца 
риболовна дейност на кораба, обект на временно преустановяване на активност;   
 в/ След като e представил оригинала на разрешителното за стопански риболов в ТЗ на ИАРА при 
подписване на решението за отпускане на финансова помощ.  
 
2.Подпомагат се проекти за риболовни кораби, извършващи своята дейност в акваторията на 

http://www.marad.bg/upload/docs/KTK.doc
http://www.marad.bg/upload/docs/zakon_MP.doc
http://www.marad.bg/upload/docs/zakon_MP.doc
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Черно море и плаващи под български флаг. 
 
3.Подпомагат се проекти в съответствие с националната и европейска политика по рибарство. 
III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ 

1 Минимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ 

Неприложимо 

2 Максимален размер на  безвъзмездната 
финансова помощ 

Финансовият принос на ЕФР за сектори от 01 до 04 за целия програмен период не може да 
надхвърля по-високата стойност от следните два лимита: 
 
1. Левовата равностойност на 1 000 000 евро или 
2. 6% от европейското финансиране, отпуснато на Република България от страна на ЕК. 
 

3 Размер на публичното съфинансиране 100% публично финансиране 
IV. КРИТЕРИИ ЗА ПРИОРИТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ В УСЛОВИЯ НА ОГРАНИЧЕН БЮДЖЕТ  

НЕПРИЛОЖИМО 
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Приоритетна ос 1: „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” 
Мярка 1.3. „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност” 

 
I. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА МЯРКАТА 

1 Отговорна институция по изпълнение на ОПРСР ИАРА 
2 Отговорни институции ИАРА, ИА „Морска администрация” 

 
3 Междинно звено, отговорно за плащанията Разплащателна агенция 

 
4 Правно основание     чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 1198/2006 

 
Помощта от ЕФР, насочена към приспособяването на риболовния флот на Общността 
се отнася до: 
 
а) публична помощ за корабособственици и рибари, засегнати от плановете за 
приспособяването на риболовното усилие, когато те са част от следното: 
 
i) планове за възстановяване на запасите съгласно член 5 от Регламент (EО) № 
2371/2002; 
 
ii) неотложни мерки съгласно членове 7 и 8 от Регламент (EО) № 2371/2002; 
 
iii) неподновяване на риболовно споразумение между Общността и трета страна или 
чувствително намаляване на риболовните възможности в резултат на международни 
или други договорености; 
 
iv) планове за управление съгласно член 6 от Регламент (EО) № 2371/2002; 
 
v) мерки съгласно членове 9 и 10 от Регламент (EО) № 2371/2002; 
 
vi) национални схеми за изваждане от експлоатация на риболовни съдове от флота 
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като част от задълженията, залегнали в членове 11—16 от Регламент (EО) № 
2371/2002 
относно приспособяването на капацитета на риболовнияфлот на Общността; 
 
б) публична помощ за временно прекратяване на риболовните дейности в 
съответствие с член 24, параграф 1, vii); 
 
в) инвестиции на борда на риболовните съдове и селективност в съответствие с член 
25; 
 
г) публична помощ за дребномащабен крайбрежен риболов в съответствие с член 26; 
 
д) социално-икономическа компенсация за управлението на риболовния флот на 
Общността в съответствие с член 27; 
 
е) публична помощ в рамките на плановете за спасяване и преструктуриране в 
съответствие с насоките на Общността за държавна помощ за спасяване и 
преструктуриране на фирми,изпаднали в затруднение (1). 

 
чл. 25 от РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 1198/2006 

1.  ЕФР може да участва във финансирането на оборудване и модернизация на 
риболовни съдове на възраст пет или повече години по условията на настоящия член 
и в съответствие с разпоредбите на Глава III от Регламент (EО) 2371/2002. 

2.  Тези инвестиции може да се отнасят до подобряване безопасността на борда, 
работните условия, хигиената, качеството на продуктите, енергийната ефективност и 
селективността, при условие, че не се увеличават риболовните възможности на 
корабите. 

Не се отпуска помощ за строителство на риболовни кораби, нито за увеличаване на 
трюмовете. 
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3.  ЕФР може да участва финансово за един брой подмяна на двигател за кораб, 
при условие, че: 

(a)  за кораби съгласно дефиницията в член 26(1), новият двигател има същата или 
по-малка мощност от стария; 

(б)  за кораби до 24 метра дължина, различни от тези по точка (a), новият двигател 
има най-малко 20 % по-ниска мощност от стария; 

(в)  за траулери с дължина повече от 24 метра, новият двигател има най-малко 20 % 
по-ниска мощност от стария, съдът е предмет на план за спасяване и 
преструктуриране съгласно член 21(е) и риболовния метод се подменя с такъв, 
който консумира по-малко гориво. 

4.  Намалението на мощността на двигателя съгласно параграф 3(б) и (в) може да 
се постигне от група кораби за всяка от категориите кораби по точки (б) и (в) на 
гореспоменатия параграф. 

5.  Условията за изпълнение на проектите, предвидени по параграф 4, може да се 
заложат в съответствие с процедурата по член 101(3). 

6.  ЕФР може да допринася за финансирането на оборудване и модернизация: 

(a)  което създава условия уловите, обратното връщане на които вече не се 
разрешава, да се съхраняват на борда; 

(б)  като част от проекти, обхващащи подготовката или изпробването на нови 
технически мерки за даден ограничен период, който ще се определи от Съвета 
или от Комисията; 

(в)  за намаляване въздействието на риболова върху видовете, които нямат 
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търговско значение; 

(г)  за намаляване въздействието на риболова върху екосистемите и морското 
дъно; 

(д)  за защита на уловите и риболовните уреди от хищници, включително чрез 
промяна на материала на частите на риболовния уред, при условие, че не се 
повишава риболовното усилие или не се уврежда селективността на риболовния 
уред и че са взети всички удачни мерки за избягване на физическото увреждане 
на хищниците. 

7.  ЕФР може да участва във финансиране на инвестиции за достигане 
селективността на риболовните уреди, включително до две на брой подмени на 
риболовни уреди за целия период от 2007 до 2013 г., при условие че: 

(a)  въпросният риболовен съд, който е засегнат от плана за приспособяване на 
риболовното усилие съгласно 21(a)(i), си променя риболовния метод и напуска 
въпросния риболовен район, за да отиде в друг район, където състоянието на 
ресурсите позволява осъществяването на риболов,  

или 

(б)  новият риболовен уреди е по-селективен и отговаря на признатите критерии и 
практики за опазване на околната среда, които надхвърлят съществуващите 
регламентирани задължения в законодателството на Общността. 

8.  ЕФР може да участва във финансиране за първата подмяна на риболовен 
уред: 

(a)  с цел гарантиране на съответствие с новите технически изисквания за 
селективност по законодателството на Общността. Помощ може да се отпуска до 
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датата, в който тези изисквания станат задължителни или по изключение за 
кратък период след тази дата, който може да се заложи във въпросното 
законодателство на Общността; 

(б)  за намаляване въздействието на риболова върху видовете, които нямат 
търговско значение. 

чл. 26 т. 2 от РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 1198/2006 
 
2. Когато ЕФР отпуска финансиране за мерките съгласно член 25 в полза на 
дребномащабен крайбрежен риболов, нивото на частно финансиране, показано в 
група 2 от таблицата в приложение II, може да се намали с 20 процентни пункта. 

Чл. 6 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 498/2007 НА КОМИСИЯТА 

1. За целите на член 25 от основния регламент управляващият орган отговаря за 
оценяването на съответствието с параграфи от 2 до 5 от настоящия член и при 
поискване предоставя на Комисията всички релевантни документи. 
 
2. Общата сума на допустимите за подпомагане разходи заедин риболовен кораб за 
целия програмен период съгласночлен 25 от основния регламент, с изключение на 
параграф 6, буква д) от посочения член, не надвишава максималната сума, 
определена въз основа на обективни критерии като тези, описани в член 23, параграф 
3 от същия регламент и включени в оперативната програма. 
 
3. Намалението с 20 % на мощността на двигателя може да се постигне от група 
кораби съгласно член 25, параграф 4 от основ-ния регламент при спазването на 
всички следващи условия: 
 
а) всички кораби, които принадлежат към една и съща група,са поотделно 
идентифицирани; 
б) всички кораби, които принадлежат към една и съща група,оперират в едни и същи 
райони на управление; 
в) всички кораби, които принадлежат към една и съща група,използват един и същ 
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риболовен уред, посочен в допълнение III (раздел В) от Регламент (ЕО) № 1639/2001 
на Комисията (1); 
г) всички кораби, които принадлежат към същата група, не са повече от петдесет на 
брой. 
 
4. Извежданията от експлоатация от флота на риболовни кораби, предмет на 
публична помощ, не се взимат предвид приизчисляването на 20 процентното 
намаление на мощността, което може да бъде постигнато от група кораби съгласно 
член 25, параграф 4 от основния регламент. 
 
5. Финансова помощ, отпусната съгласно член 25, параграф 6,буква д) от основния 

регламент, се отпуска само за дейности, свързани с оборудването и 
модернизацията за защитата на улова и уредите от видовете хищници, защитени 
съгласно директиви 79/409/ЕИО (2) и 92/43/ЕИО (3) на Съвета. 

 
Приложимо национално законодателство: 
 
ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ 
 
КОДЕКС НА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ  
 
ЗАКОН ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА И 
ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
 
ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 
 
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО  
 
НАРЕДБА НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА 
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКАТА 
 

II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ 
1 Допустимост на проектите Подпомагат се проекти, при следните условия:  

 
1. Бенефициентите могат да представят проект за един кораб на всеки две 

http://www.marad.bg/upload/docs/KTK.doc
http://www.marad.bg/upload/docs/zakon_MP.doc
http://www.marad.bg/upload/docs/zakon_MP.doc
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години. 
2. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ на собственици на кораби 

извършвали незаконен, недеклариран и нерегламентиран риболов за 
последните  3 години. 

3. Риболовният кораб има регистрация като действащ риболовен съд за 
последните две години. 

  
III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ 

1 Минимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ 

Левовата равностойност на 1 000 евро.  

2 Максимален размер на  безвъзмездната 
финансова помощ 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по един проект за целия 
програмен период не трябва да надвишава, определена на база формулата за 
изчисление, съгласно характеристиките на риболовния кораб. 

3 Размер на публичното съфинансиране  От 20% до 60% публична помощ 
IV. КРИТЕРИИ ЗА ПРИОРИТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ В УСЛОВИЯ НА ОГРАНИЧЕН БЮДЖЕТ 

 
 
1 Приоритет за избор на проектите ще бъде 

даван  в следната последователност: 
 
 
I. Инвестиции на борда на риболовния кораб  
Проекти, свързани с планове за възстановяване  
 
Проекти, свързани с дребномащабен крайбрежен 
риболов  
 
Проекти, свързани с кораби над 12 метра  
 
Точки за оценка: 
 

 Възраст на кораба  
От 5 до 10 години 
От 10 до 15 години 
Над 15 години 

 
Коефициент на точките за оценка 
 
 
 
*1 
 
*0.8 
 
 
*0.5 
 
 
 
 
5 
20 
50 
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 Активност на риболовния кораб 

 
Под 50 % 

От 50 % - 74,99 % 
От 75 % - 100 % 

 
За максимум риболовни дни се приемат: 

 270 риболовни дни за кораби над 12 метра 
 210 дни за кораби под 12 метра 

 
Максимален брой точки  
 

 
 
 
10 
20 
50 
 
 
 
 
 
100  
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Приоритетна ос 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” 

Мярка 1.4. „Дребномащабен крайбрежен риболов” 
 

I. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА МЯРКАТА 
1 Отговорна институция по изпълнение на 

ОПРСР 
ИАРА 

2 Отговорни институции ИАРА 
 

3 Междинно звено, отговорно за 
плащанията 

Разплащателна агенция 
 

4 Правно основание чл. 26 т. 1 и т. 4 от РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 1198/2006 
 
Дребномащабен крайбрежен риболов 
1.  За целите на настоящия член „дребномащабен крайбрежен риболов” означава риболов, 
осъществяван от риболовни съдове с габаритна дължина под 12 метра, които не са съоръжени с 
потопяем риболовен уред, като посочените в таблица 3 на Приложение І към Регламент на 
Комисията (EО) № 26/2004 от 30 декември 2003 г. относно регистъра на риболовните съдове на 
Общността . 
 
4.  ЕФР може да участва в изплащане на премии на рибари и корабособственици, 
упражняващи дребномащабен крайбрежен риболов, с цел: 
(a)  подобряване управлението и контрола върху условията за достъп до определени 
риболовни райони; 
(б)  поощряване организацията на производствената, преработвателната и маркетинговата 
верига на рибните продукти; 
(в)  насърчаване на доброволни стъпки, насочени към намаляване на риболовното усилие и 
към съхраняване на ресурсите; 
(г)  насърчаване използването на технологични иновации (по-селективни риболовни техники, 
надхвърлящи регламентираните изисквания в законодателството на Общността или  иновации за 
защита на риболовните уреди и уловите от хищници), които не повишават риболовното усилие; 
(д)  подобряване професионалните умения и обучение по безопасност. 
 



ИИИЗЗЗПППЪЪЪЛЛЛНННИИИТТТЕЕЕЛЛЛНННААА    АААГГГЕЕЕНННЦЦЦИИИЯЯЯ    ПППООО    РРРИИИБББАААРРРСССТТТВВВООО    ИИИ    АААКККВВВАААКККУУУЛЛЛТТТУУУРРРИИИ    

 24 

чл. 7 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 498/2007 НА КОМИСИЯТА 

1. В случай че процентът на частно финансово участие е намален в съответствие с член 26, 
параграф 2 от основния регламент, се увеличава съответно процентът на публичното 
финансиране. Приносът от ЕФР се изчислява в съответствие с процентите, предвидени в член 53 
от основния регламент във връзка с публичното финансиране, произтичащо от това увеличение. 
 
2. Оперативната програма посочва методите за изчисляване на премиите, отпуснати съгласно 
член 26, параграфи 3 и 4 от основния регламент в полза на дребномащабния крайбрежен 
риболов. 
 
3. За целите на член 26, параграф 4, буква б) от основния регламент „рибни продукти“ означава 

рибни продукти, които произхождат от улова на кораби, които извършват дребномащабен 
крайбрежен риболов. 
 

Приложимо национално законодателство: 
 
ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ 
 
НАРЕДБА НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА 
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКАТА 
 

II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ 
1 Допустимост на проектите Подпомагат се проекти, при следните условия:  

 
1. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ на собственици на кораби, извършвали 

незаконен, недеклариран и нерегламентиран риболов за последните 3 години. 
2. Не се подпомагат асоциации или организации на производителите с по малко от 50 члена. 
 

III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ 
1 Минимален размер на безвъзмездната 

финансова помощ 
Съгласно документ за премии одобрен от Комитета за наблюдение 

2 Максимален размер на  безвъзмездната 
финансова помощ 

Съгласно документ за премии одобрен от Комитета за наблюдение 
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3 Размер на публичното съфинансиране 100% публично финансиране 
IV. КРИТЕРИИ ЗА ПРИОРИТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ В УСЛОВИЯ НА ОГРАНИЧЕН БЮДЖЕТ  

 
Приоритет за избор на проектите ще бъде даван в следната 
последователност:           
 

1. Поощряване организацията на производствената, 
преработвателната и маркетинговата верига на рибните продукти; 

                                                                                              
2. Подобряване професионалните умения и обучение по 

безопасност;                                                      
3. Насърчаване използването на технологични иновации;   
(по селективни риболовни техники, надхвърлящи регламентираните 
изисквания в законодателството на Общността или иновации за 
защита на риболовните уреди и уловите от хищници), които не 
повишават риболовното усилие;                                                                
4. Други операции;              
                                                                                                                         

 
 Точки за оценка 
 
        1.  над 150 члена - 100 точки  
        2.  От 100 до 150 члена в асоциацията или организацията на   
производителите - 50 точки  

  3.  От 50 до 100 члена в асоциацията или организацията на 
производителите – 20 точки 

  
Коефициент на точките за оценка  
 
 
*1 
 
 
*0,8 
 
*0,5 
 
 
 
 
*0,4 

Максимален брой точки  100 
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Приоритетна ос 1: „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” 
Мярка 1.5. „Социално-икономически компенсации за управлението на флота” 

 
I. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА МЯРКАТА 

1 Отговорна институция по изпълнение на 
ОПРСР 

ИАРА 

2 Отговорна институция ИАРА  
 

3 Междинно звено, отговорно за 
плащанията 

Разплащателна агенция 
 

4 Правно основание чл. 27 от РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 1198/2006 
 
1.  ЕФР може да участва във финансиране на социално-икономически мерки, предлагани от 
държавите-членки за рибари, засегнати от усъвършенстването на риболова, които включват: 
(a)  диверсификацията на дейности, с оглед създаването на многостранна заетост за 
рибарите; 
(б)  повишаване на професионалните умения, по-специално за млади рибари; 
(в)  схеми за привличане на рибарите в дейности извън риболова; 
(г)  ранно напускане на риболовния сектор, включително ранно пенсиониране; 
(д)  невъзобновима компенсация за рибари, които са работили на борда на кораб най-малко 
дванадесет месеца като рибари, при условие, че кораба на който са работили бенефициентите, е 
станал обект на окончателно преустановяване на риболовната дейност по смисъла на член 23. 
Тази компенсация се възстановява на база pro rata temporis (на равни вноски), когато 
бенефициентите се завърнат на работа като рибари, за срок по-малко от една година след 
получаването й. 
2.  ЕФР може да участва във финансирането на индивидуални премии за рибари под 40-
годишна възраст, които могат да докажат, че през последните пет години са работили като 
рибари или имат еквивалентно професионално обучение и които придобиват за първи път 
частична или пълна собственост върху риболовен кораб с дължина под 24 метра, който кораб е 
оборудван и готов за риболов в морето и е на възраст между 5 и 30 години. 
3.  Премията не надвишава 15 % от стойността на придобиването на собствеността, нито 
надвишава сумата EUR 50 000. 
4.  Условията, заложени в параграфи (1)(д) и (2) могат да се променят в съответствие с 
процедурата по член 101 (3). 
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Чл. 8 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 498/2007 НА КОМИСИЯТА 

1. Оперативната програма посочва методите за изчисление на социално-икономическите 
компенсации за управлението на риболовния флот на Общността, предоставени по член 27 от 
основния регламент. 
2. Помощта, предвидена в член 27, параграф 1, буква г) от основния регламент, за ранно 
пенсиониране е допустима за принос от ЕФР, дори когато е платена на бенефициерите след 31 
декември 2015 г., при положение че е била запазена за тази цел в блокирана сметка преди тази 
дата. 
 
Приложимо национално законодателство: 
 
ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ 
 

II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ 
1 Допустимост на проектите 1. За компенсации за загуба на приходи като резултат от постоянно прекратяване на 

риболовна дейност – кандидатът трябва за последната 1 година да е упражнявал 
професионална  риболовна дейност на борда на риболовния съд.  

 
2. За компенсации за разнообразяване на дейностите с цел промотиране на разнообразни 

дейности за рибари и компенсации за схеми за преобучение в дейности извън морския 
риболов, кандидатите трябва да имат най малко две години професионална  риболовна 
дейност  на борда на риболовния съд.  

3. За ранно пенсиониране за рибари, кандидатите трябва да имат най-малко 10 години 
професионална  риболовна дейност  на борда на риболовния кораб.  
 

III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ 
1 Минимален размер на безвъзмездната 

финансова помощ 
Съгласно документ за премии, одобрен от Комитета за наблюдение 

2 Максимален размер на  безвъзмездната 
финансова помощ 

Съгласно документ за премии, одобрен от Комитета за наблюдение 

3 Размер на публичното съфинансиране 100% публично финансиране 
 IV. КРИТЕРИИ ЗА ПРИОРИТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ В УСЛОВИЯ НА ОГРАНИЧЕН БЮДЖЕТ  

Приоритет за избор на проектите ще бъде даван в следната последователност: 
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 1. Проектите ще имат приоритет както следва: 

 1.1 Придобиване на частична или пълна собственост на риболовен кораб от млади рибари.  
 1.2 Невъзобновима компенсация на членове на екипажа, чиито кораб е станал обект на постоянно прекратяване на риболовна дейност. 
 1.3 Разнообразяване на дейностите с цел създаване на многостранна заетост на рибарите и схеми за привличане на рибарите в дейности 
извън риболова;  

          1.4 Схеми за преквалификация извън риболова; 
          1.5 ранно напускане на риболовния сектор, включително ранно пенсиониране; 
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Приоритетна ос 2: „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” 
Мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” 

 
 

I. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА МЯРКАТА 
1 Отговорна институция по изпълнение на 

ОПРСР 
ИАРА 

2 Отговорни институции ИАРА , Национална ветиринарно-медицинска служба,  Министерство на околната среда и водите, 
Министерство на земеделието и хланите,  Регионална Инспекция за опазване и контрол на 
общественото здраве. 
 

3 Междинно звено, отговорно за 
плащанията 

Разплащателна агенция 
 

4 Правно основание  
чл. 28 от РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 1198/2006 
 
Обхват на намеса в производството на аквакултура 
1. Финансова помощ, насочена към производство на аквакултура, 
може се отпуска за следното: 
а) мерки за инвестиции в производството на аквакултура; 
б) мерки за водната околна среда; 
в) мерки за здравеопазване; 
г) мерки за здравето на животните. 
2. Прехвърлянето на собственост върху бизнес не е допустимо за помощ от Общността. 
3. Финансова помощ по параграф 1 може да допринася за обучение през целия живот. 
4. За операциите, предвидени в членове 29, 31 и 32, реализирани с цел гарантиране на 
съответствие със стандартите от правото на Общността, касаещи околна среда, човешко здраве 
и здраве на животните, хигиена и благополучие на животните, финансова помощ може да се 
отпуска до датата, на която тези стандарти стават задължителни за предприятията. 
5. Държавите-членки осигуряват адекватен механизъм за избягване на ефекти, спъващи 
производството, по-специално риск от създаване на мощности за свръхпроизводство или ефекти, 
влияещи неблагоприятно върху политиката за опазване на рибните ресурси. 
6. За операциите, предвидени в приложение II към Директива 85/337/ЕИО на Съвета от 27 юни 
1985 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни операции върху окол- 
ната среда , помощ се отпуска само при условие, че е предоставена информацията, която се 
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изисква в приложение IV към посочената директива. 
 
чл. 29 от РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 1198/2006 

 
Meрки за инвестиции в производството на аквакултура 
1. ЕФР може да подпомага инвестиции в изграждане, разширяване, оборудване и модернизация 
на производствени инсталации,по-специално с цел подобряване условията за работа, хигиената, 
човешкото здраве и здравето на животните и качеството на продукцията, намаляване на 
отрицателното въздействие или повишаване на положителните ефекти върху околната среда. 
Инвестициите допринасят за една или повече от следните цели: 
а) диверсификация, насочена към нови видове и производство на видове с благоприятни пазарни 
перспективи; 
б) прилагане на методи за аквакултурно производство, чувствително намаляващи отрицателното 
въздействие или повишаващи положителните ефекти върху околната среда в сравнение с 
обичайните практики в сектора аквакултура; 
в) помощ за традиционните дейности на аквакултурата, които са важни за запазването и 
развиването едновременно както на икономическите и социалните аспекти, така и на околната 
среда; 
г) помощ за закупуването на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници; 
д) подобряване на условията на труд и безопасност на работещите в сектора аквакултура. 
2. Инвестиционната помощ се ограничава до: 
а) микро-, малки и средни предприятия, 
и 
б) предприятия, които не попадат в дефиницията на член 3, буква е), със състав по-малко от 750 
души или с оборот под 200 милиона ЕUR. 
3. Чрез дерогация от параграф 2, в най-отдалечените райони и в отдалечените гръцки острови, 
помощ може да се отпуска на всички предприятия. 
4. Държавите-членки осигуряват приоритета на финансирането на микро- и малки предприятия. 
 
чл. 10 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 498/2007 НА КОМИСИЯТА 
  Мерки за инвестиции в производството на аквакултура 
1. За целите на член 29, параграф 1, букви a), б) и в) от основния регламент, се прилагат 
следните дефиниции: 
а) „нови видове“: видове, за които производството на аквакултури в държавата-членка е слабо 
развито или не съществува и за които има благоприятни пазарни перспективи;     
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б) „видове с благоприятни пазарни перспективи“: видове, за които средносрочните прогнози 
показват, че е вероятно пазарното търсене да надвиши предлагането; 
в) „обичайна практика в сектора на аквакултурата“: дейности, свързани с аквакултурата, които се 
извършват в съответствие със задължителното законодателство, отнасящо се до 
здравеопазването, ветеринарната област и околната среда; 
г) „традиционна аквакултура“: обичайни практики, които са свързани със социалното и културното 
наследство в даден район. 
2. Помощта по член 29 от основния регламент може да обхваща кораби за услуги, свързани с 
аквакултурата. Риболовните кораби, както са определени в член 3, буква в) от Регламент (ЕО) 
№ 2371/2002 на Съвета (2), не се разглеждат като кораби за услуги, свързани с аквакултурата, 
дори и изключително да се използват във връзка с аквакултури. 
3. Без да се засяга член 35, параграф 6 от основния регламент, помощта по член 29 от посочения 
регламент може да обхваща инвестиции, свързани с търговия на дребно в стопанствата, когато 
такава търговия представлява неразделна част от стопанството за аквакултури. 
4. Когато държавите-членки се възползват от възможността, предвидена в член 29, параграф 1, 
буква a) от основния регламент, те създават механизми, за да предоставят на управляващия 
орган резултатите от пазарните проучвания за видовете аквакултури. 
5. За мерките, предвидени в член 29 от основния регламент, държавите-членки описват в 
оперативната си програма начина,позволяващ да се даде приоритет на микро- и малките 
предприятия. 
 
        Препоръка 2003/361/ЕС на Европейската комисия; 
 
Приложимо национално законодателство: 
 
       ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ; 
       ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ; 
       ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ; 
       ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА; 
       ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО; 
       ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ; 
       ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА; 
       ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ; 
       ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ; 
       ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ 
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Наредба за за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
мярката, издадена от министъра на земеделието и храните 
 

II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ 
 
1 

 
Допустимост на проектите 

 
1. Спазване на  общностната и национална политика в областта на рибарството. 
2. Един бенефициент може да представят проект за инвестиции по реда на тази мярка на 

всеки две години. 
 
III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ 

1 Минимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ 

10 000 евро 

2 Максимален размер на  безвъзмездната 
финансова помощ 

1 000 000 евро за един проект; 
2 000 000 евро за един кандидат за целия програмен период. 

3 Размер на публичното съфинансиране 60% за микро, малки и средни предприятия; 
30% за предприятия, които не попадат в дефиницията на микро, малки и средни, но са със състав 
по-малък от 750 души или с оборот под 200 млн. Евро. 

IV. КРИТЕРИИ ЗА ПРИОРИТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ В УСЛОВИЯ НА ОГРАНИЧЕН БЮДЖЕТ  
 
Приоритет за избор на проектите ще бъде 
даван в следната последователност: 

 
 

Проекти за изграждане или модернизация на 
пълносистемни аквакултурни ферми или 
аквакултурни ферми за производство на 
зарибителен материал.  
 
Проекти за реконструкция и модернизация на 
съществуващи ферми . 
 
Проекти включващи изграждане на пункт за 
продажба в рамките на фермата. 
 

 
Коефициент на точките за оценка 
 
 
 
*1 
 
 
 
 
* 0.8 
 
 
* 0.5 
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Други инвестиции. 
 
Точки за оценка: 
 

Вид на предприятието - микро и малко. 
 
Производство на нови и пазарно 
ориентирани видове. 
 
Прилагане на методи за аквакултурното 
производство, чувствително намаляващи 
отрицателното въздействие или повишаващи 
положителните ефекти върху околната среда 
в сравнение на обичайните практики в сектор 
аквакултура като рециркулационни системи, 
рафтинг инсталации, понтонни инсталации и 
садкови инсталации  
 
 
Проекти, предложени от млади собственици 
на аквакултурни ферми от 18 до 40 години 
възраст. 
 
Проекти, предложени от жени.собственици на 
аквакултурни ферми 

 
Максимален брой точки 

 

* 0.4 
 

 
 
40 

 
20 

 
 
20 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
10 

 
 

 
10 

 
 
100 
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Приоритетна ос 2: „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” 
Мярка 2.2. “Аква-екологични мерки” 

 
 
 

I. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА МЯРКАТА 
1 Отговорна институция по изпълнение на 

ОПРСР 
ИАРА 

2 Отговорни институции ИАРА, РВМС, МОСВ, ИА „Българска служба по акредитация”  
 

3 Междинно звено, отговорно за 
плащанията 

Разплащателна агенция 
 

4 Правно основание чл. 30 от РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 1198/2006  
 

Мерки, свързани с водната околна среда  
1. ЕФР може да подпомага предоставянето на компенсации за 
използването на методи за производство на аквакултура, допринасящи за защитата и 
подобряването на околната среда и съхраняването на природата. 
2. Целта на помощта е да насърчава: 
а) форми на аквакултура, включващи опазването и подобряването на околната среда, природните 
ресурси, генетичното разнообразие и управлението на заобикалящия терен и характерните черти 
на зоните за аквакултура; 
б) участие в схемата на Общността по управление на околната среда и одитиране, създадена от 
Регламент (EО) № 761/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2001 г., 
позволяваща доброволно участие на организации в Схемата на Общността по управление на 
околната среда и одитиране (EMAS) (1); 
в) органичната аквакултура, по смисъла на Регламент (EИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 
г. относно биологичното производство на земеделски продукти и неговото означаване върху 
земеделските продукти и храни (2); 
г) устойчивата аквакултура, съвместима със специфичните ограничения на околната среда, в 
резултат от определянето на регионите по НАТУРА 2000, в съответствие с Директива 92/43/ЕИО от 
21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (3). 
3. За да получат компенсация по този член, бенефициерите трябва 
да се ангажират за период от минимум пет години да съблюдават 
изискванията за водната околна среда, които надхвърлят обичайното прилагане на добрата 
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практика за аквакултура. За помощта, предвидена по параграф 2, буква а), изгодите за околната 
среда в резултат на тези ангажименти, трябва да бъдат демонстрирани в предварителна оценка, 
изготвена от компетентни органи, определени от държавата-членка. 
4. Държавите-членки изчисляват компенсацията на базата на един или повече от следните 
критерии: 
а) инкасирана загуба на приход; 
б) допълнителна стойност, която може да е резултат от приложението на хидро-екологични методи; 
в) необходимост от осигуряване на финансова подкрепа за осъ- 
ществяването на операцията; 
г) специфични загуби или инвестиционни стойности за производ- 
ствени единици, разположени в или в близост до районите по 
НАТУРА 2000. 
5. Еднократна компенсация се отпуска: 
а) по параграф 2, буква а), на базата на максимална сума за хектар 
от площта на предприятието, където се изпълняват хидроекологичните ангажименти; 
б) по параграф 2, буква в), за максимум две години, по време на 
периода на преминаване на предприятието към органично производство; 
в) по параграф 2, буква г), за максимум две години след датата на 
решението за създаване на район по НАТУРА 2000 и само за аквакултурни предприятия, които са 
съществували преди това решение. 

чл. 11 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 498/2007 НА КОМИСИЯТА 

1. При отпускане на помощ на бенефициери за посочените в член 30 от основния регламент цели 
държавите-членки прове ряват дали тези бенефициери отговарят на изискванията относно водната 
околна среда най-късно три години от датата на одобрението на операцията и в края на 
изпълнение на операцията. 
2. Помощта, предвидена в член 30, параграф 2, буква б) от основния регламент, се отнася само до 
разходите за участие в Схемата на Общността по управление на околната среда и одитиране 
(EMAS) преди одобрението на схемата за индивидуално предприятие. 
3. За целите на член 30, параграф 2, буква в) от основния регламент „органична аквакултура“ 
означава дейностите, свързани с аквакултурата за производство на отглеждани в стопанство 
водни видове в съответствие с метода за биологично производство по смисъла на член 2 от 
Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета (1), върху които се поставят означения за тази цел. До 
приемането от Общността на подробни правила за производство, включително правила за 
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преобразуване, приложими към органичната аквакултура, се прилагат националните разпоредби, 
или ако няма такива, частни стандарти, приложими към органичната 
аквакултура, приети или признати от държавите-членки. 
4. Помощта, предвидена в член 30, параграф 2, буква г) от основния регламент, може да бъде 
отпусната само в случай на конкретни ограничения или изисквания за регионите по 
„Натура 2000”, наложени от съответните национални разпоредби за прилагането на директиви 
79/409/ЕИО и 92/43/ЕИО. 
5. За целите на член 30, параграф 3 от основния регламент„обичайно прилагане на добрата 
практика за аквакултура“ означава съответствие с обвързващата правна уредба, която се отнася 
до здравеопазването, ветеринарната област и околната среда, и използването на протоколи за 
производство с цел да се избегне загубата на ресурси и да се предотврати замърсяването. 
 
Приложимо национално законодателство:  
 
ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ; 
ЗАКОН ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ; 
ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ; 
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА; 
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО; 
ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ; 
ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА; 
ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ; 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ 
ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ 
ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ 
 
Наредба за за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката, 
издадена от Министъра на земеделието и храните 
 

II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ 
1 Допустимост на проектите 1. Спазване на  общностната и национална политика в областта на рибарството. 

2. Не са допустими за подпомагане ферми, разположени в комплексни и значими язовири 
съгласно Приложение 1 към чл. 13, т.1 от Закона за водите. 
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III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ 

1 Размер на безвъзмездната финансова 
помощ 

Съгласно документ за изчисляване на безвъзмездната финансова помощ приет от Комитета за 
наблюдение 

2 Размер на публичното съфинансиране 100% публично съфинансиране 
IV. КРИТЕРИИ ЗА ПРИОРИТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ В УСЛОВИЯ НА ОГРАНИЧЕН БЮДЖЕТ  

1. Според вида на проекта: 
a) биологична аквакултура. 
б)  устойчива аквакултура в зоните по НАТУРА 2000. 
в)  аквакултурно производство, което подобрява околната среда. 
г)   прилагане на схеми за екоуправление и одит. 
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Приоритетна ос 2: „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” 
Мярка 2.3. „ Мерки за опазване здравето на потребителя ” 

 
I. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА МЯРКАТА 

1 Отговорна институция по изпълнение на 
ОПРСР 

ИАРА 

2 Отговорни институции ИАРА , Национална ветеринаро медицинска служба. 
 

3 Междинно звено, отговорно за 
плащанията 

Разплащателна агенция 
 

4 Правно основание  
чл. 31 от РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 1198/2006 
 
Мерки за здравеопазване 
 
ЕФР може да предоставя компенсации на фермери, производители на черупчести мекотели, за 
временно преустановяване на събирането на черупчестите мекотели, отглеждани във фермите. 
Компенсацията се отпуска, когато замърсяването от черупчестите мекотели, дължащо се на 
пролиферацията (цъфтежа) на произвеждащия токсини планктон или наличието на планктон, 
съдържащ биотоксини, с оглед целите на здравеопазването, налага преустановяване на 
събирането на организмите: 
— за повече от четири последователни месеца; 
или 
— когато претърпените загуби в резултат от преустановяване на събирането възлизат на повече от 
35 % от годишния оборот на съответния бизнес, изчислени на базата на средния годишен оборот 
за предходните три години. 
Максималната продължителност за която се отпуска компенсацията, е 12 месеца по отношение на 
целия програмен период. 
 
Приложимо национално законодателство:  
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ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРАТА 
ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ 
 
Наредба за за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката, 
издадена от Министъра на земеделието и храните 
 

II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ 
1 Допустимост на проектите Неприложимо 

III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ 
1 Размер на безвъзмездната финансова 

помощ 
Съгласно документите приети от Комитета за наблюдение 

2 Размер публичното съфинансиране 100% публично съфинансиране 
IV. КРИТЕРИИ ЗА ПРИОРИТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ В УСЛОВИЯ НА ОГРАНИЧЕН БЮДЖЕТ  

Ред на подаване на заявленията за кандидатстване. 
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Приоритетна ос 2: „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” 
Мярка 2.4. „Мерки за опазване здравето на животните” 

 
 
 

I. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА МЯРКАТА 
1 Отговорна институция по изпълнение на 

ОПРСР 
ИАРА 

2 Отговорна институция ИАРА  
 

3 Междинно звено, отговорно за 
плащанията 

Разплащателна агенция 
 

4 Правно основание  
чл. 32 от РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 1198/2006 
 
ЕФР може да подпомага финансирането на контрола и премахването на болести по аквакултурата, 
съгласно условията на Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. oтносно разходите във 
ветеринарната област. 
 
чл. 12 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 498/2007 НА КОМИСИЯТА  
 
1. Помощта, предвидена в член 32 от основния регламент, може да обхваща: 
а) за екзотични болести по аквакултурите, изброени в член 3 от Решение 90/424/ЕИО на Съвета (2), 
приложените контролни мерки съгласно глава V, раздел 3 от Директива 2006/88/ЕО; 
б) за неекзотични болести по аквакултурите, изброени в приложението към Решение 90/424/ЕИО, 
програми за премахване, изготвени и одобрени съгласно член 44, параграф 2 от Директива 
2006/88/ЕО. 
2. Управляващият орган на оперативната програма решава да отпусне средства за финансиране 
на мерките за контрол, посочени в параграф 1, буква a), или за програмата за премахване, 
посочена в параграф 1, буква б), и приема подробни условия за финансовото си участие преди 
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предаването на мерките или, съответно, на програмата, съгласно разпоредбите на Решение 
90/424/ЕИО. 
3. Ако в съответствие с член 24 от Решение 90/424/ЕО Комисията не одобри мерките за контрол 
или програмата за премахване, посочени в параграф 1 от настоящия член, предоставените 
средства незабавно се връщат в бюджета на Оперативната програма. 
 
Приложимо национално законодателство 
 
ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРАТА 
ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ 
 
Наредба за за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката, 
издадена от Министъра на земеделието и храните 
 

II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ 
1 Допустимост на проектите Неприложимо 

III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ 
1 Размер на безвъзмездната финансова 

помощ 
Съгласно документите приети от Комитета за наблюдение 

2 Размер на публичното съфинансиране 100% публично съфинансиране 
IV. КРИТЕРИИ ЗА ПРИОРИТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ В УСЛОВИЯ НА ОГРАНИЧЕН БЮДЖЕТ  

Ред на подаване на заявленията за кандидатстване. 
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Приоритетна oс 2: „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура”  

Мярка 2.5. „Риболов във вътрешни водоеми” 
 

 
 

 
I. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА МЯРКАТА 

1 Отговорна институция по изпълнение на 
ОПРСР 

ИАРА 

2 Отговорни институции  ИАРА, ИА „Морска администрация”, ИА „Пристанищна администрация”, Регионална 
ветеринарномедицинска служба, Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото 
здраве, Дирекция за национален строителен контрол 

3 Междинно звено, отговорно за 
плащанията 

Разплащателна агенция 
 

4 Правно основание чл. 33 от РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 1198/2006 
1. За целите на настоящия член „вътрешнотериториален риболов“ означава риболов, извършван 
със стопанска цел от съдове, опериращи изключително във вътрешнотериториални води или с 
други уреди, използвани за риболов под лед. 
 
2. Финансовата помощ за риболов във вътрешнотериториални води може да обхваща инвестиции 
за изграждане, разширяване, оборудване и модернизация на средствата за риболов във 
вътрешни водоеми, в посока подобряване на безопасността, условията на работа, хигиената и 
качеството на продукцията, човешкото здраве и здравето на животните, или за намаляване на 
отрицателното и засилване на благотворното въздействие върху околната среда.Инвестиции на 
борда на кораба се финансират съгласно съответните разпоредби в член 25. 
 
3. ЕФР може за подпомага пренасочването на кораби, действащи във вътрешнотериториални 
води, към други дейности извън риболова. Националните органи предприемат подходящи мерки 
за да гарантират, че риболовните кораби, получили финансова помощ 
от ЕФР, по смисъла на тази параграф, няма да се завърнат към риболов. 
 
4. Когато мерките за възстановяване на видове, появяващи се във вътрешнотериториални води, 
са предвидени в правен акт на общността, ЕФР може да отпусне помощ за мерки за временното 
прекратяване на риболовните дейности на рибари и съдове, действащи изключително във 
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вътрешнотериториални води. Помощта се ограничава до максимална обща продължителност от 
12 месеца за съответните кораби за целия период на програмиране. 
 
5. Прехвърлянето на собственост върху бизнес не е допустимо за помощ от общността. 
 
6. Без да се засягат разпоредбите на параграфи 3 и 4, окончателното или временно прекратяване 
на риболовни действия и построяването на съдове, действащи във вътрешни водоеми, не е 
допустимо за финансова помощ. 
 
7. Не са допустими за финансова помощ инвестиции, които бихамогли да застрашат 
равновесието между размера на флота и съответстващите налични рибни запаси. 
 
8. Управляващият орган предприема всички мерки, необходими за да гарантира, че съдовете, 
получаващи финансова помощ от ЕФР, по този член, продължават да оперират изключително във 
вътрешни водоеми. 
 
чл. 13 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 498/2007 НА КОМИСИЯТА 

 
1. За целите на член 33 от основния регламент „съдове, опериращи изключително във вътрешни 
водоеми“ означава кораби, които се занимават с търговски риболов във вътрешни водоеми и не 
са включени в регистъра на риболовния флот на Общността. 
 
2. За инвестициите, предвидени в член 33, параграф 2, втора алинея и член 25 от основния 
регламент, кораби с дължина по-малка от 12 метра, които не са съоръжени с теглен риболовен 
уред и извършват риболов във вътрешни водоеми, могат да бъдат подкрепяни със същия 
интензитет на помощта като корабите за дребномащабен крайбрежен риболов, посочени в член 
26 от същия регламент. 
 
3. Държавите-членки определят в оперативните си програми начина, по който ще гарантират, че 

инвестициите, подкрепени по член 33 от основния регламент, няма да създадат риск за 
нарушаване на равновесието между размера на флота и съответните налични рибни ресурси. 

 
Приложимо национално законодателство: 
 
ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ 
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КОДЕКС НА ТЪРГОВСКОТО КОРАБОПЛАВАНЕ  
 
ЗАКОН ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 
 
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО  

ЗАКОН ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА, ПРИСТАНИЩАТА НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ 

ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ 
 
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 
 
ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ 
 
Наредба за за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката, 
издадена от Министъра на земеделието и храните 
 

II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ 
1 Допустимост на проектите 1. Безвъзмездната финансова помощ се предоставя единствено за проекти реализирани по 

поречието на българския участък на р. Дунав 

I. За инвестиции на борда се подпомагат се проекти, при следните условия:  
  

1. Бенефициентите могат да представят проект за един кораб на всеки две години. 
2. Не се предоставя безвъзмездна финансова помощ на собственици на кораби извършвали 

незаконен, недеклариран и нерегламентиран риболов за последните  3 години. 
3. Бил е регистриран като действащ риболовен съд за последните две години. 

II. За пренасочване на риболовния кораб за дейности извън риболова: 

http://www.marad.bg/upload/docs/KTK.doc


ИИИЗЗЗПППЪЪЪЛЛЛНННИИИТТТЕЕЕЛЛЛНННААА    АААГГГЕЕЕНННЦЦЦИИИЯЯЯ    ПППООО    РРРИИИБББАААРРРСССТТТВВВООО    ИИИ    АААКККВВВАААКККУУУЛЛЛТТТУУУРРРИИИ    

 45 

1. Финансово подпомагане се предоставя, ако: 

а) корабът е на възраст най-малко 10 години 

б) корабът е бил регистриран в регистъра на ИАРА на риболовните кораби за последните 2 
години. 

в) корабът не се е възползвал мерки за модернизация по ЕФР близките 5 години 

2. Подкрепят се проекти за риболовни кораби плаващи под български флаг 

III. За временно преустановяване на риболовната дейност се подпомагат се проекти, при 
следните условия : 

1. Финансовата помощ за:  
а) Проекти, свързани с риболовни кораби, ако същите са регистрирани като активни 

риболовни кораби за предходните 24 месеца. 
б) Ако проектите се отнасят до изплащане на компенсации на екипажа, осъществяването 

на рибарски дейности за последните две години като членове на екипажа на кораба е 
задължително условие; 

в) След предаване на оригинал на разрешителното за стопански рибилов в 
териториалните звена на ИАРА в момента на подписване на решението за 
предоставяне на финасово подпомагане; 

2. Подопомагат се проекти  за риболовни кораби, плабващи под български флаг и извършващи 
стопански риболов в самои единствено в река Дунав.  

3. съответствие с  общностната и национална политика в областта на рибарството.  
 

IV. За стационрни рибарски съоръжения на брега се подпомагат се проекти, при следните 
условия : 

 
1. Рибарските съоръжения трябва да бъдат сертифицирани от Изпълнителна Агенция 

„Пристанищна Администрация”. Трябва да бъде изграден пункт за контрол на уловите. 
 

III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ 
1 Минимален размер на безвъзмездната 

финансова помощ 
 
Инвестиции на борда на риболовния кораб 
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1000 евро 
 
Пренасочване на риболовния кораб за дейности различни от риболов 
 
Съгласно документа за премиите одобрен от Мониторинговият комитет 
 
Временно прекратяване на риболовна дейност 
 
Съгласно документа за премиите одобрен от Мониторинговият комитет 
 
Стационарни рибарски съоръжения 
 
10 000 евро 
 
 

 Максимален размер на  безвъзмездната 
финансова помощ 

Инвестиции на борда на риболовния кораб 
 
Съгласно документ за премиите приет на първата среща на Комитета за Наблюдение. 
 
Пренасочване на риболовния кораб за дейности различни от риболов 
 
Съгласно документа за премиите одобрен от Мониторинговият комитет 
 
Временно прекратяване на риболовна дейност 
 
Съгласно документа за премиите одобрен от Мониторинговият комитет 
 
Стационарни рибарски съоръжения 
 
200 000 евро 
 
 

 Размер на публичното съфинансиране Риболов във вътрешни водоеми 
Инвестиции на борда 
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До 60% публично финансиране за дребномащабен крайбрежен риболов 
До 40% за кораби над 12 м. 
 
В случаи на подмяна на  двигателя 
До 40% публично финансиране за дребномащабен крайбрежен рибилов 
До 20% за кораби над 12 м. 
 
 
Пренасочване на риболовния кораб за дейности различни от риболов 
100% публично финансиране 
 
Временно прекратяване на риболовна дейност 
100% публично финансиране 
 
Стационарни рибарски съоръжения 
До 60 % публично финансиране 
 

IV. КРИТЕРИИ ЗА ПРИОРИТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ В УСЛОВИЯ НА ОГРАНИЧЕН БЮДЖЕТ  
I. Инвестиции на борда на риболовния кораб 
и пренасочване на риболовния кораб за цели 
различни от риболов 
 
Приоритет за избор на проектите ще бъде 
даван в следната последователност: 
 
Проекти свързани с планове за възстановяване  
 
Проекти свързани с дребномащабен крайбрежен 
риболов  
 
Проекти свързани с кораби над 12 метра  
 
Точки за оценка: 
 

 
 
 
 
Коефициент на точките за оценка 
 
 
*1 
 
*0.8 
 
 
*0.5 
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• Възраст на кораба  
 

От 5 до 10 години 
От 10 до 15 години 
Над 15 години 

 
 

• Активност на риболовния кораб. 
 

Под 50 % 
От 50 % - 74,99 % 
От 75 % - 100 % 

 
За максимум риболовни дни се приемат: 

 270 риболовни дни за кораби над 12 
метра 

 210 дни за кораби под 12 метра 
 

 
 
5 
20 
50 
 
 
 
 
10 
20 
50 

Максимален брой точки  
 

100 

II.Инвестиции в стационарни рибарски 
съоръжения на брега на река Дунав: 
 
Приоритет за избор на проектите ще бъде 
даван в следната последователност: 
 

1. Подобряването на условията, при които 
рибните продукти и продуктите от внос се 
разтоварват, преработват, съхраняват в 
местата за разтоварване.       

                                                                               
2. Изграждане, модернизация и 

разширяване на кейове,подобряващи  
безопасността по време на разтоварване или 
товарене;                                                                    

 
 
 
Коефициент на точките за оценка 
 
 
*1 
 
 
 
 
*0,8 
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3. Инвестиции в осигуряването на лед, вода 

и електричество                                              
4. Други инвестиции                                            

 
Точки за оценка: 
 

Дължина на кейовата стена от 50 метра до 
100 метра             
Дължина на кейовата стена от 30  до 50 
метра                         
Дължина на кейовата стена под 30 метра         
 
 
Реконструкция и модернизация на 
съществуващи помещения за разтоварване и 
съхранение над 50 м2                            
Реконструкция и модернизация на 
съществуващи помещения за разтоварване и 
съхранение от 30 м2 до 50 м2              
Реконструкция и модернизация на 
съществуващи помещения за разтоварване и 
съхранение от 20 м2 до 30  м2             

 

 
*0,5 
 
*0,4 
 
 
 
50 
 
40 
 
20 
 
 
50 
 
 
40 
 
 
 
20 

Максимален брой точки      100 
 
III. За временно прекратяване на риболовни 
дейности, критерии са неприложими.  
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Приоритетна ос 2: „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” 
Мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” 

 
 
 

I. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА МЯРКАТА 
1 Отговорна институция по изпълнение на 

ОП „Рибарство” 
ИАРА 

2 Отговорни  институции ИАРА, Регионална ветеринарномедицинска служба, Регионална инспекция за опазване и контрол на 
общественото здраве, Дирекция за национален строителен контрол 
 

3 Междинно звено, отговорно за 
плащанията 

Разплащателна агенция 
 

4 Правно основание чл. 34 от Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006 
 
1. ЕФР може да финансира инвестиции в преработката и пускането на пазара на рибни продукти и 
продукти на аквакултурата. 
2. Прехвърлянето на собственост върху бизнес не е допустимо за финансова помощ от Общността. 
3. ЕФР може да оказва също финансова подкрепа за обучение през целия живот. 
4. Не са допустими за финансова помощ инвестиции, които са свързани с рибни продукти и продукти 
на аквакултурата, предназначени за употреба и преработени за цели, различни от човешка 
консумация, с изключение на инвестиции, предназначени изключително за третиране, преработка и 
пускане на пазара на отпадъци от рибни продукти и продукти на аквакултурата. 
5. При осъществяване на операции за целите на гарантиране на съответствие със стандартите по 
правото на Общността, относно околната среда, човешкото здраве и здравето на животните, хигие- 
ната и благосъстоянието на животните, финансова помощ може да се предоставя до датата, на 
която стандартите ще станат задължителни за предприятията. 
 
чл. 35 от Регламент на Съвета (ЕО) № 1198/2006 
1. ЕФР може да подпомага изграждане, разширяване, оборудване и модернизация на предприятия, 
когато се търси постигането по-специално на една или повече от следните цели: 
а) подобряване на работните условия; 
б) подобряване и мониторинг на здравеопазването и хигиенните условия или качеството на 
продуктите; 
в) производство на висококачествени продукти за пазарни ниши; 
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г) намаляване на отрицателното въздействие върху околната 
среда; 
 

Чл. 14 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 498/2007 НА КОМИСИЯТА 

Инвестиции в преработката и пускането на пазара 
1. Инвестиции за извличане на диоксин от рибено брашно или от рибено масло или на други вредни 
за човешкото здраве вещества могат да бъдат подкрепени от ЕФР по член 34 от основния 
регламент, в случай че крайните продукти са предвидени за използване и преработка за цели, 
различни от консумация от човека. 
2. За мерките, предвидени в член 35 от основния регламент, държавите-членки описват в 
оперативните си програми начина, по който ще се гарантира приоритетът на микро- и малките 

д приятия. 
 
Чл. 26 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 498/2007 НА КОМИСИЯТА 
 
Общи разпоредби за приоритетни оси от 1 до 4 
 
Следните разходи не са допустими за финансиране от ЕФР: 
а) за целите на член 28, параграф 3, член 34, параграф 3, член 37, първа алинея, буква и) и член 44, 
параграф 2 от 
основния регламент закупуването на инфраструктура за обучение през целия живот, която възлиза 
на повече от 10 % от общо допустимите за подпомагане разходи за дадената операция; 
б) частта от цената на превозни средства, които нямат пряка връзка с дадената операция. 

 
Препоръка 2003/361/ЕС на Европейската комисия; 
 
Приложимо национално законодателство: 
 
ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ; 
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА; 
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО; 
ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА; 
ЗАКОН ЗА МАЛКИТЕ И СРЕДНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ; 
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЖИВОТНИТЕ; 
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ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ; 
ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ; 
ЗАКОН ЗА СТОКОВИТЕ БОРСИ И ТЪРЖИЩА; 
ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО; 
 
Наредба за за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката, 
издадена от Министъра на земеделието и храните 
 
 

II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ 
1 Допустимост на проектите  

За да бъдат допустими за подпомагане, проектите трябва да:  
1. са за маркетинг на продукти с произход предимно (най-малко 50%) от местни улови и 

аквакултура; 
2. са за изграждане на нови преработвателни предприятия или увеличаване на производството 

посредством модернизация на съществуващи  предприятия за преработка на продукти с 
произход предимно (най-малко 50%) от местни улови и аквакултура; 

3. показват наличието на суровинна база. 
4. За изграждане на стоково тържище на продукти от риболов и аквакултура, организаторът на 

трябва да бъде компания създадена на принципа на публично-частното партньорство, която за 
изпълнява функцията на обсерватория на пазара.  

 
III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ 

1 Минимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ 

10 000 евро 

2 Максимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ 

1. 1 000 000 евро за един проект за инвестиции в преработвателни предприятия; 
2. 3 000 000 евро за един проект за инвестиции за изграждане на стоково тържище, и пазари на 

производители; 
3. 2 000 000 евро за един кандидат за целия програмен период за инвестиции в 

преработвателни предприятия; 
4. 6 000 000 евро за един кандидат за целия програмен период за инвестиции за изграждане 

стоково тържище, и и пазари на производители; 
3 Размер на публичното съфинансиране 60% за микро, малки и средни предприятия; 

30% за предприятия, които не попадат в дефиницията на микро, малки и средни, но са със състав по-
малък от 750 души или с оборот под 200 млн. Евро. 



ИИИЗЗЗПППЪЪЪЛЛЛНННИИИТТТЕЕЕЛЛЛНННААА    АААГГГЕЕЕНННЦЦЦИИИЯЯЯ    ПППООО    РРРИИИБББАААРРРСССТТТВВВООО    ИИИ    АААКККВВВАААКККУУУЛЛЛТТТУУУРРРИИИ    

 53 

IV. КРИТЕРИИ ЗА ПРИОРИТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ В УСЛОВИЯ НА ОГРАНИЧЕН БЮДЖЕТ 
 
Приоритет за избор на проектите ще бъде 
даван в следната последователност: 
 
Преработка: 
 
1. Преработка или предлагане на нови и/или 
висококачествени продукти на пазара.  
 
2. Преработка на отпадъците.   
 
3. Други инвестиции                    
 
Маркетинг: 
 
Играждане на стоково тържище. 
Изграждане на пазари на производители. 

 
Вид на предприятието микро и малко.  
 
Точките за оценка: 
 
Разкриване на над 10 работни места  
Разкриване от 5 до 9 работни места  
Разкриване от 1 до 4 работни места  
 

 
 
Проекти, предложени от млади собственици 
на пазарни структури / преработвателни 
предприятия от 18 до 40 годишна възраст. 
 
Проекти, предложени от жени.собственици 
на пазарни структури / преработвателни 

 
Коефициент на точките за оценка 
 
 
 
 
*1. 
 
 
* 0.8. 
 
* 0.4. 

 
 

 
*1 
* 0.8 
 
40 
 

 
 
40 
30 
20 
 
 
 
10 
 
 
 
10 
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предприятия 
 
      Максимален брой точки  

 
 
100 
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Приоритетна ос 3: „Мерки от общ интерес”  
Мярка 3.1. „Колективни действия” 

 
 
 

I. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА МЯРКАТА 
1 Отговорна институция по изпълнение на 

ОПРСР 
ИАРА 

2 Отговорни институции ИАРА  
 

3 Междинно звено, отговорно за 
плащанията 

Разплащателна агенция 
 

4 Правно основание чл. 37 от РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 1198/2006 
 
ЕФР може да подкрепя мерки от общ интерес, които се осъществяват с активната подкрепа на 
самите оператори или на организации, действащи от името на производителите или други 
организации, признати от държавата-членка и които имат за цел по-конкретно да: 
(a)  допринасят устойчиво за по-доброто управление или съхранение на ресурсите; 
(б)  насърчават селективни риболовни методи или уреди и намаляване на приловите; 
(в)  отстраняват изгубени риболовни уреди от морското дъно, с цел да се противодейства на така 
наречения „призрачен” (нелегален) риболов; 
(г)  подобряват работните условия и безопасността; 
(д)  допринасят за прозрачността на пазарите на рибни и аквакултурни продукти, включително и за 
проследимостта; 
(е)  подобряват качеството и безопасността на храните; 
(ж)  развиват, преструктурират или подобряват обектите за производството на аквакултура; 
(з)  инвестиции в оборудване за производство, преработка или маркетинг и инфраструктура, 
включително и третиране на отпадъци; 
(и)  усъвършенстване на професионалните умения или разработване на нови методи и средства 
за обучение; 
(й)  насърчават партньорството между учените и операторите в сектор рибарство; 
(к)  работа в мрежа и обмен на опит и добри практики между организациите, с цел създаване на 
равнопоставени възможности за мъжете и жените, и за останалите участници в сектора; 
(л)  допринасят за целите, заложени за дребномащабния крайбрежен риболов в член 26(4); 
(м)  подобряват управлението и контрола върху условията на достъп до риболовните райони, по-
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специално чрез изготвяне на местни планове за управление, одобрени от компетентните национални 
органи; 
(н)  създаването на организации на производителите, признати съгласно Регламент на Съвета 
(ЕО) № 104/2000 от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите за рибни и 
аквакултурни продукти , тяхното преструктуриране и изпълнението на техните планове за 
подобряване на качеството; 
(o)  извършването на предпроектни проучвания, свързани с насърчаване на партньорството с 
трети държави в сектора рибарство. 
Помощта по точка (н) се отпуска за максимален период три години след датата на признаване или 
след датата на решението за преструктуриране на организацията на производителите и намалява 
прогресивно през тези три години. 
 
чл. 15 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 498/2007 НА КОМИСИЯТА 
 
1. Помощта, предвидена в член 37 от основния регламент, не обхваща разходи, свързани с 
изследователски риболов. 
2. Помощта, предвидена в член 37, първи параграф, буква н) от основния регламент, може да се 
отпуска за:  
а) създаването на организации на производителите с цел да се улесни създаването и 
административното опериране на организациите на производителите, признати съгласно Регламент 
(ЕО) № 104/2000 на Съвета (1), след 1 януари 2007 г.; 
б) изпълнението на планове на организациите на производителите, които са специално признати по 
член 12 от Регламент (ЕО) № 104/2000, с цел да се улесни изпълнението на плановете им за 
подобряване на качеството на техните продукти; 
или 
в) преструктурирането на организациите на производителите, за да увеличат ефективността си в 
отговор на пазарните изисквания. 
3. Помощта, посочена в параграф 2, буква б) от настоящия член, прогресивно намалява през трите 
години след датата на специалното признаване по член 12 от Регламент (ЕО) № 104/2000. 
 
чл. 5 от РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 104/2000 
 
1. По смисъла на настоящия регламент, „организация на производители“ означава всяко 
юридическо лице: 
а) създадено по инициатива на група производители на един или повече от продуктите, посочени в 
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член 1, букви а), б) и в), дотолкова доколкото, в случаите на замразени, третирани или обработени 
продукти, тези операции са осъществени на борда на риболовни кораби; 
б) създадено с цел по-специално да осигурява риболова да се осъществява в разумно и да се 
подобрят условията за продажба на продуктите на неговите членове посредством въвеждането на 
мерки, които да: 
1. насърчават планирането на производството и регулирането му според търсенето както по 
отношение на количеството, така и на качеството, и по-специално чрез въвеждането на планиран 
улов; 
2. насърчават концентрирането на предлагането; 
3. стабилизират цените; 
4. насърчават риболовните методи, които поддържат устойчив риболов; 
в) в чийто учредителен акт е заложено изискване към членовете, а именно: 
1. да прилагат приетите от организацията правила при риболова, производството и пускането на 
пазара; 
2. когато в съответната държава-членка е взето решение част или цялата квота или квоти за 
улова и/или прилагането на мерки в областта на риболова да се ръководят от организациите на 
производители, да прилагат приетите от организацията мерки в тази насока; 
3. да осигурят всеки плавателен съд, предназначен за който и да е определен продукт или група 
продукти, да бъде притежание само на една организация на производители; 
4. да пласират цялата своя продукция по отношение на продуктите, за които членуват в 
организацията, чрез съответната организация на производители; въпреки това, организацията може 
да реши това изискване на отпадне, когато продуктите се пласират съгласно предварително 
установените от нея общи правила; 
5. да предоставят изискваната от организацията на производители информация, необходима за 
определяне на мерките, посочени в параграф 1, буква б) или за изпълнение на задълженията, 
произтичащи от статута им, или за статистически цели; 
6. да заплащат предвидения в учредителния акт финансов принос за създаване и попълване на 
интервенционния фонд, посочен в член 17, параграф 3; 
7. да останат членове на организацията най-малко три години след признаването ѐ и да 
уведомят организацията най-малко една година предварително, ако желаят да я напуснат; 
г) чийто учредителен акт предвижда: 
1. процедури за определяне, приемане и изменение на правилата, посочени в буква в) 1); 
2. изключването на всички форми на дискриминация сред членовете и по-специално на основата 
на националността или мястото на основаването им; 
3. събирането от членовете на финансовия им принос, необходим за финансирането на 
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организацията на производители; 
4. правила, позволяващи по демократичен начин на членовете-производители да могат 
контролират работата на своята организация и решенията ѐ; 
5. санкции за неизпълнение на задълженията, произтичащи от учредителния акт и по-специално 
за неплащане на финансовия принос, както и от правилата, установени от организацията на 
производители; 
6. правила за приемането на нови членове; 
7. счетоводните и бюджетни правила, необходими за работата на организацията, включително 
воденето на отделни сметки за дейностите, за които е получила признаването си; 
д) което е официално признато от съответната държава-членка по силата на параграф 2. 
2. Държавите-членки признават за организации на производители по силата на настоящия 
регламент всички групи производители, чието официално седалище е на тяхна територия, които са 
достатъчно икономически активни на тяхна територия и които кандидатстват за получаване на 
подобно признаване, при условие че: 
а) отговарят на изискванията, установени в параграф 1 и представят съответните доказателства, 
включително доказателство, че имат необходимия минимум членове-производители или покриват 
минимума обем на пласираната продукция; 
б) съществуват достатъчни доказателства, че могат правилно да извършват дейностите си, както 
във времето, така и по отношение на ефективността; 
в) имат необходимия юридически статут по силата на националното законодателство. 
3. Организациите на производители не могат да заемат господстващо положение на даден 
пазар, освен когато това е необходимо в изпълнение на целите на член 33 от Договора. 
4. Подробни правила за прилагането на настоящия член се приемат съобразно с процедурата, 
установена в член 38, параграф 2. 
 
чл. 12 от РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 104/2000 
 
1. Държавите-членки могат да предоставят специално признаване за организации на 
производители както посочените в член 5, параграф 1, които пускат на пазара продуктите, за които се 
прилагат общите стандарти за търговия, както те са установени с Регламент (ЕО) № 2406/961, или 
продукти от аквакултури, когато те представят план за подобряване на качеството на подобни 
продукти, който е получил одобрението на компетентните национални органи. 

                                            
1 Регламент (ЕО) № 2406/96 на Съвета от 26 ноември 1996 г. за установяване на общи стандарти за търговия за определени рибни продукти (ОВ L 334, 23.12.1996 г., 
стр. 1). Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 323/97 на Комисията (ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 8). 
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2. Първостепенната цел на плана, посочен в параграф 1, е да се обхванат всички фази на 
производството и търгуването на продуктите. Планът включва по-специално следното: 
— значително подобрение в качеството на продуктите, когато те са на борда на плавателните 
съдове, или при отглеждането им, 
— оптимално запазване на качеството им по време съответно на улова, разтоварването, 
извличането, манипулирането, транспортирането и пускането на пазара на продуктите, 
— прилагането на подходящите техники и технологични умения за постигане на горните цели, 
— описание на планираните мерки, включително и подготвителни проучвания, обучение и 
инвестиции. 
3. Държавите-членки препращат на Комисията представените им от организации на 
производители планове. Тези планове не могат да бъдат одобрявани от компетентния орган на 
държавата-членка преди да бъдат изпратени на Комисията и в срок от 60 дни след това, през който 
период Комисията може да изиска внасянето на изменения или да откаже одобрението на 
съответния план. 
4. Специалното признаване, предоставяно на организации на производители по силата на 
настоящия член, е условие за даване право на финансовата помощ, предвидена в член 15, параграф 
1, буква б) от Регламент (ЕО) № 2792/1999. 
5. Подробни правила за прилагането на настоящия член се приемат съгласно процедурата, 
установена в член 38, параграф 2. 
 
Приложимо национално законодателство: 
 
Наредба за за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката, 
издадена от Министъра на земеделието и храните 
 
 

II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ 
1 Допустимост на проектите 1. Кандидатите, трябва да представят проектна обосновка доказваща целесъобразността на 

проекта. 
2. При проекти, представени от организация на производителите, последната трябва да е 

призната при спазване на условията на наредба № 41 от 20.04.2006. 
3. За асоциация и браншова организация е необходимо членовете й да произвеждат, 

преработват или продават не по-малко от 7 на сто от  продукцията на страната за 
предходната календарна година.  
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III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ 
1 Минимален размер на безвъзмездната 

финансова помощ  
10 000 евро 

2 Максимален размер на  безвъзмездната 
финансова помощ 

350 000 евро 

3 Размер на публичното съфинансиране  100% публично съфинансиране 
4 За сектор 02  1. първа година 100 % от разходите, посочени в плана за подобряване на качеството; 

2. втора година 80 % от разходите, посочени в плана за подобряване на качеството; 
3. трета година 60 % от разходите, посочени в плана за подобряване на качеството. 

 
IV. КРИТЕРИИ ЗА ПРИОРИТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ В УСЛОВИЯ НА ОГРАНИЧЕН БЮДЖЕТ 

 
Приоритет за избор на проектите ще бъде 
даван в следната последователност:           
 
 

1. Поощряване организацията на 
производствената преработвателната и 
маркетинговата верига на рибните 
продукти;  

                                                                                
2. Подобряване професионалните умения и 

обучение по безопасност; 
                                                       

3. Насърчаване използването на 
технологични иновации;   

(по селективни риболовни техники, 
надхвърлящи регламентираните изисквания; 
в законодателството на Общността или 
иновации за защита на риболовните уреди; и 
уловите от хищници), които не повишават 
риболовното усилие;                     
                                            
4. Други операции;                                              

 

 
Коефициент на точките за оценка 
 
 
 
*1 
 
 
 
 
*0,8 
 
 
*0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
*0,4 
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 Точки за оценка: 
 

1. Над 50 члена  
      2.  От 30 до 50члена в асоциацията или 
организацията на производителите   
      3.  Под 30 члена в асоциацията или 
организацията на производителите  
 
 
 
Максимален брой точки:  
 
 

 
 
100  
50 
 
20 
 
 
 
 
100 
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Приоритетна ос 3: „Мерки от общ интерес” 
Мярка 3.2. „Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора” 

 
I. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА МЯРКАТА 

1 Отговорна институция по изпълнение на 
ОП „Рибарство” 

ИАРА 

2 Отговорни институции ИАРА , МОСВ 
 

3 Междинно звено, отговорно за 
плащанията 

Разплащателна агенция 
 

4 Правно основание чл. 38 от РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 1198/2006 

1.  ЕФР може да подкрепя мерки от общ интерес, предназначени за опазването и развитието на 
водната фауна и флора, като същевременно се подобрява водната околна среда. 

2.  Tези мерки се отнасят до: 

(a)  изграждането или монтажа на стационарни или преносими съоръжения, предназначени за 
опазването и развитието на водната фауна и флора, 

или 

(б)  рехабилитацията на вътрешни водоеми, включително люпилни площадки и трасета за 
мигриращи видове, 

или 

(в)  защитата и подобряването на околната среда в рамките на НАТУРА 2000, когато нейните 
райони пряко засягат риболовни дейности, с изключение на производствените разходи. 

Прякото зарибяване не е допустимо за финансова помощ, освен ако изрично не е предвидено като 
консервационна мярка в правен акт на Общността. 

3.  Дейностите трябва да се осъществяват от обществени или полуобществени организации, 



ИИИЗЗЗПППЪЪЪЛЛЛНННИИИТТТЕЕЕЛЛЛНННААА    АААГГГЕЕЕНННЦЦЦИИИЯЯЯ    ПППООО    РРРИИИБББАААРРРСССТТТВВВООО    ИИИ    АААКККВВВАААКККУУУЛЛЛТТТУУУРРРИИИ    

 63 

признати търговски организации или други организации, определени за тази цел от държавата-
членка. 

чл. 16 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 498/2007 НА КОМИСИЯТА 
 
1. Помощта, предвидена в член 38, параграф 2, първа алинея, буква a) от основния регламент, се 
отнася до мерките за изграждане или монтаж на изкуствени рифове или други съоръжения от 
устойчиви елементи. 
Помощта може да обхваща дейностите преди монтажа, включително проучвания, съставни 
елементи, сигнализация, транспорт и монтирането на устройствата и научен мониторинг. 
2. Помощта, предвидена в член 38, параграф 2 от основния регламент, не обхваща устройства за 
събиране на риби. 
3. Помощта, предвидена в член 38, параграф 2, първа алинея, буква в) от основния регламент, може 
да покрива разходите за необходимите мерки за опазване на местата, включени в Европейската 
екологична мрежа „Натура 2000”. Помощта може да обхваща подготовката на плановете за 
управление, стратегиите и схемите, инфраструктура, включително амортизация и оборудване на 
резерватите, обучение и образование на служителите на резерватите, както и подходящи 
проучвания. 
4. Помощта, предвидена в член 38, параграф 2, първа алинея, буква в) от основния регламент, не 
обхваща обезщетения за отказ от права, загуби на приходи и заплати на служители. 
5. За целите на член 38, параграф 2, втора алинея от основния регламент „пряко 
зарибяване“означава дейността по пускане на живи водни животни, независимо дали са отгледани в 
рибарници или са уловени на друго място. 
 
Приложимо национално законодателство: 
 
ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ 
ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ 
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ 
 
Наредба за за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката, 
издадена от Министъра на земеделието и храните. 
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II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ 

1 Допустимост на проектите Изкуствените рифове се изграждат само и единствено в българската акватория на Черно Море в 
зони забранени за риболов. 

III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ 
1 Минимален размер на безвъзмездната 

финансова помощ 
300 000 евро 

2 Максимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ 

1 000 000 евро 

3 Размер на публичното съфинансиране  100% публично финансиране 
IV. КРИТЕРИИ ЗА ПРИОРИТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ В УСЛОВИЯ НА ОГРАНИЧЕН БЮДЖЕТ 

Съгласно райони за риболов залегнали в планове за опазване на рибните ресурси. 
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Приоритетна ос 3: „Мерки от общ интерес”  
Мярка 3.3. „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки” 

 
 

I. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА МЯРКАТА 
1 Отговорна институция по изпълнение на 

ОП „Рибарство” 
ИАРА 

2 Отговорни институции ИАРА , ИА „Морска администрация”, ИА „Пристанищна администрация”, Регионална 
ветеринарномедицинска служба, Регионална инспекция за опазване и контрол на общественото 
здраве, Дирекция за национален строителен контрол 
 

3 Междинно звено, отговорно за 
плащанията 

РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
 

4 Правно основание чл. 39 от РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 1198/2006  

1.  ЕФР може да подкрепя инвестиции в съществуващите обществени или частни рибарски 
пристанища, в интерес на рибарите и производителите на аквакултура, които да ги използват за 
подобряване на предлаганите услуги. 

ЕФР може също да подкрепя инвестиции за преструктуриране на кейовете за разтоварване и за 
подобряване на условията за рибата, разтоварвана от крайбрежните рибари в съществуващи кейове 
за разтоварване, указани от компетентните национални органи. 

2.  Инвестициите трябва да се отнасят по-конкретно до: 

(a)  подобряването на условията, при които рибните и аквакултурни продукти се разтоварват, 
преработват, съхраняват в пристанищата и продават на тържищата за първа продажба; 

(б)  осигуряването на горива, лед, вода и електричество; 

(в)  оборудване за поддръжка и ремонт на риболовни съдове; 

(г)  изграждане, модернизация и разширяване на кейове, подобряващи безопасността по време на 
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разтоварване или товарене; 

(д)  компютъризирано управление на риболовните дейности; 

(е)  подобряване на безопасността и работните условия; 

(ж)  складирането и третирането на отпадъците; 

(з)  мерки за намаляване на количествата съпътстващи улови, подлежащи на връщане в морето. 

3.  С цел подобряване безопасността на рибарите, ЕФР може да подкрепя също инвестиции, 
свързани с безопасността, за изграждането или модернизацията на малки риболовни пристанища и 
лодкостоянки. 

Чл. 17 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 498/2007 НА КОМИСИЯТА 

Когато се предоставя помощ за инвестиции в преструктурирането на кейове за разтоварване и за 
подобряване на условията за рибата, разтоварвана от крайбрежни рибари в съществуващи кейове 
за разтоварване съгласно член 39, параграф 1, втора алинея от основния регламент, държавите-
членки гарантират съответствието със съответните ветеринарно-здравни правила и прилагането на 
мерките за контрол в тези кейове за разтоварване. 

Приложимо национално законодателство: 

МЕЖДУНАРОДНА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО ОТ КОРАБИ. 

ЗАКОН ЗА МОРСКИТЕ ПРОСТРАНСТВА, ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА ПРИСТАНИЩАТА НА 
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО 
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ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКИТЕ БЮДЖЕТИ 

ЗАКОН ЗА ВЕТЕРИНАРОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ 
 
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 
 
ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ЧЕРНОМОРСКОТО КРАЙБРЕЖИЕ 
 
ЗАКОН ЗА ХРАНИТЕ 
 
Наредба за за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката, 
издадена от Министъра на земеделието и храните 
 

II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ 
1 Допустимост на проектите 1. Местата за разтоварване трябва да бъдат сертифицирани от Изпълнителна Агенция 

„Пристанищна Администрация”, както и да бъде изграден пункт за контрол на уловите. 
2. Пристанищата трябва да бъдат регистрирани като рибарски в регистъра на Изпълнителна Агенция 
„Пристанищна Администрация” 
3. Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на малки закрити лодкостоянки трябва 
да е оборудвано със навигационна маркировка. 
 

III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ 
1 Минимален размер на безвъзмездната 

финансова помощ 
10 000 евро за всички сектори 

2 Максимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ 

4 000 000 евро за сектор 01 
1 000 000 евро за сектор 02 
   250 000 евро за сектор 03 

3 Размер на публичното съфинансиране  100% публично финансиране 
 IV. КРИТЕРИИ ЗА ПРИОРИТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ В УСЛОВИЯ НА ОГРАНИЧЕН БЮДЖЕТ 

 
Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища: 
 
Приоритет за избор на проектите ще бъде даван в следната 
последователност:           
 

 
Коефициент на точките за оценка 
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1. Подобряването на условията, при които рибните продукти и 
продуктите от внос се разтоварват, преработват, съхраняват в 
пристанищата и продават на центровете за първа 
продажба;                                                                                                                 

2. Изграждане, модернизация и разширяване на кейове, подобряващи 
безопасността;                                                                                            

      3. Преработка и съхранение на отпадъците;                                                  
      4. Други инвестиции;                                                                                          

 
Точки за оценка: 
 
Брой корабни места над 100                  
Брой корабни места от 50 до 99            
Под 50                                                      
 
Увеличение на съществуващи сгради и помещения  
 
Дължина на кейовата стена над 100 метра                                
Дължина на кейовата стена от 50 метра до 100 метра             
Дължина на кейовата стена под 50 метра                                  
 
Максимален брой точки  
 

 
Инвестиции в преструктуриране и модернизация на места 
(кейове) за разтоварване: 
 
Приоритет за избор на проектите ще бъде даван в следната 
последователност:           
 

1. Подобряването на условията, при които рибните продукти  
се разтоварват, преработват и съхраняват в местата за разтоварване.    
                                                                                                 

2. Изграждане, модернизация и разширяване на кейове,подобряващи  
безопасността по време на разтоварване или товарене;                                    

*1 
 
 
 
*0,8 
 
*0,5   
*0,4  
 
 
 
50 
40 
20      
 
 
 
50 
40 
20 
 
100  
 
 
 
 
 
Коефициент на точките за оценка 
 
 
*1          
 
 
*0,8  
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3. Инвестиции в осигуряването на лед, вода и електричество      
                                                
4. Други инвестиции                                            

 
 Точки за оценка: 
                                                                          
 

Дължина на кейовата стена от 50 метра до 100 метра             
Дължина на кейовата стена от 30  до 50 метра                         
Дължина на кейовата стена под 30 метра                                  
 
Реконструкция и модернизация на съществуващи помещения за 
разтоварване и съхранение над 50 м2                             
Реконструкция и модернизация на съществуващи помещения за 
разтоварване и съхранение от 30 м2 до 50 м2              
Реконструкция и модернизация на съществуващи помещения за 
разтоварване и съхранение от 20 м2 до 30  м2             
 
Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на 
малки закрити лодкостоянки 
 
Брой корабни места над 30                  
Брой корабни места от 10 до 30          
Под 10                                                    
 
 

 
*0,5     
 
*0,4  
 
 
 
 
50 
40 
20      
 
50 
 
40 
 
20         
 
 
 
 
 
50 
40 
10                                                             
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 Приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес”  
Мярка 3.4. „Развитие на нови пазари и промоционални кампании”   

 
I. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА МЯРКАТА 

1 Отговорна институция по изпълнение на 
ОПРСР 

ИАРА 

2 Отговорни институции ИАРА, МЗХ  
 

3 Междинно звено, отговорно за 
плащанията 

Разплащателна агенция 

4 Правно основание чл. 40 от РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 1198/2006 

1.  ЕФР може да подкрепя мерки от общ интерес, предназначени за изпълнението на политика за 
повишаване на качеството и стойността, за разработване на нови пазари или организирането на 
рекламни кампании за рибни и аквакултурни продукти. 

2.  Проектите не трябва да бъдат насочени към търговски марки или да указват конкретни страни 
или географски райони, освен в случаите на продукти, признати по условията на Регламент (ЕО) № 
510/2006 от 20 март 2006 г. относно защитата на  географските указания и наименованията за 
произход за земеделски и хранителни продукти2. 

3.  Мерките трябва да се отнасят по-конкретно до: 

(a)  провеждане на регионални, национални или международни рекламни кампании за рибни и 
аквакултурни продукти; 

(б)  пазарен пласмент на свръхпроизвеждани или слабо експлоатирани видове, които обичайно 
подлежат на връщане в морето или за които няма търговски интерес; 

                                            
2 ОВ № L 93, 31.3.2006, стр. 12. 
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(в)  прилагането на политика за качеството за рибни и аквакултурни продукти; 

(г)  промоция на продукти, получени чрез използването на методи с ниско ниво на въздействие 
върху околната среда; 

(д)  промоция на продукти, признати съгласно условията на Регламент (ЕО) № 510/2006; 

(е)  сертифициране на качеството, включително изготвяне на етикети и сертифициране на 
продукти, отгледани или уловени с помощта на природосъобразни производствени методи; 

(ж)  кампании за подобряване престижа на рибни и аквакултурни продукти, както и престижа на 
самия сектор рибарство; 

(з)  извършване на пазарни проучвания. 

чл. 18 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 498/2007 НА КОМИСИЯТА 

1. Помощта, предвидена за рекламни мерки съгласно член 40, параграф 3, букви a), г), д) и ж) от 
основния регламент, може да обхваща по-специално: 

а) разходи за рекламни агенции и за други доставчици на услуги, които участват в подготовката и 
провеждането на рекламни кампании; 

б) закупуване или наемане на рекламно пространство и създаване на лозунги и надписи за периода 
на рекламните кампании; 

в) разходи за публикуване и необходим за кампаниите външен персонал; 

г) организация и участие в търговски панаири и изложения. 

2. По отношение на продуктите, защитени по Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета (2), помощта 
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може да бъде предоставена за рекламирането им само от датата, на която името е било 
записано в регистъра съгласно член 7 от посочения регламент. 

Приложимо национално законодателство: 
 
Наредба за за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката, 
издадена от Министъра на земеделието и храните. 
 
ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ 
 
ЗАКОН ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПАЗАРИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ 
В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. 

II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ 
1 Допустимост на проектите Представяне на проектна обосновка доказваща ефективността на промоционалните кампании. 

III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ 
1 Минимален размер на безвъзмездната 

финансова помощ 
1000 евро 

2 Максимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ 

500 000 евро 

3 Размер на публичното съфинансиране  100% публично съфинансиране 
 IV. КРИТЕРИИ ЗА ПРИОРИТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ В УСЛОВИЯ НА ОГРАНИЧЕН БЮДЖЕТ 

 
Приоритет за избор на проектите ще бъде даван в следната последователност:   
 

1. Участие на национални и международни търговски изложения на рибни продукти и промоция на български видове 
2. Откриване и популяризиране на нови пазарни ниши за продукцията от риболов и аквакултура 
3. Прилагане на политика на качеството на рибни продукти 
4. Повишаване на проследяемостта   
5. Други сектори 
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Приоритетна ос 3: „Мерки от общ интерес” 
Мярка 3.5. „Пилотни проекти” 

 
I. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА МЯРКАТА 

1 Отговорна институция по изпълнение на 
ОПРСР 

ИАРА 

2 Отговорна институция ИАРА  
 

3 Междинно звено, отговорно за 
плащанията 

Разплащателна агенция 
 

4 Правно основание чл. 41 от РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 1198/2006 

1.  ЕФР може да подкрепя пилотни проекти, включително експериментална употреба на по-
селективни риболовни техники, насочени към придобиване и разпространяване на нови технически 
умения и осъществявани от стопански субект, призната търговска асоциация или друга компетентна 
организация, определена за целта от държавата-членка, в партньорство с научна или техническа 
организация. 

2.  Пилотните проекти, предвидени в параграф 1 могат да: 

(a)  изпитват в условия, близки до реалните в производствения сектор, техническата или 
икономическата приложимост на дадена иновационна технология, с цел придобиване и 
разпространяване на технически или икономически познания за изпитваната технология; 

(б)  дават възможност за провеждане на тестове на планове за управление и планове за 
разпределение на риболовното усилие, включително ако е необходимо, определяне на зони, 
забранени за риболов, с цел оценяване на биологичните и финансови последствия, както и за 
експериментално зарибяване; 

(в)  разработват и изпитват методи за подобряване селективността на риболовните уреди, за 
намаляване на приловите, намаляване на подлежащите на връщане в морето съпътстващи 
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улови или въздействието върху околната среда, по-конкретно върху морското дъно; 

(г)  изпитват алтернативни видове технически похвати при управлението на риболова. 

Един пилотен проект винаги трябва да включва подходящо научно продължение, с цел да се получат 
значими резултати. 

3.  Резултатите от пилотните проекти, финансирани по параграф 1, се публикуват в технически 
доклади, достъпни за обществото. 

чл. 19 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 498/2007 НА КОМИСИЯТА 

1. Не се отпуска помощ по член 41 от основния регламент за риболов с изследователски цели. 

2. Когато се отпуска помощ за пилотен проект по член 41 от основния регламент, управляващият 
орган гарантира, че пилотният проект включва адекватни последващи научни действия, както и 
че ще се извърши адекватна оценка на качеството на техническите доклади, посочени в член 
41, параграф 3 от посочения регламент. 

3. Пилотните проекти не са с пряка търговска насоченост.Получената от пилотен проект печалба се 
приспада от отпуснатата за операцията публична помощ. 

4. В случай че общите разходи на пилотен проект надвишат 1 милион EUR, управляващият орган 
изисква извършване на оценка от независима научна организация преди одобрението на 
проекта. 

Приложимо национално законодателство: 
 
Наредба за за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката, 
издадена от Министъра на земеделието и храните 
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ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ 

 
II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ 

1 Допустимост на проектите Предпроектно проучване доказващо иновативния характер на проекта 
III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ 

1 Минимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ  

10 000 евро 

2 Максимален размер на  безвъзмездната 
финансова помощ 

300 000 евро 

3 Размер на публичното съфинансиране  100% публично финансиране 
  IV. КРИТЕРИИ ЗА ПРИОРИТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ В УСЛОВИЯ НА ОГРАНИЧЕН БЮДЖЕТ 
 
Приоритет за избор на проектите ще бъде даван в следната последователност:   
         

1. Аквакултура 
2. Дребно-мащабен крайбрежен риболов в Черно Море 
3. Риболов за кораби извършван от кораби над 12 метра в Черно Море 
4. Други под-сектори 
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 Приоритетна ос 3: „Мерки от общ интерес”  
Мярка 3.6. „Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова” 

 
 

I. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА МЯРКАТА 
1 Отговорна институция по изпълнение на 

ОПРСР 
ИАРА 

2 Отговорни институции ИАРА, ИАМА,  
 

3 Междинно звено, отговорно за 
плащанията 

Разплащателна агенция 
 

4 Правно основание чл. 42 от РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 1198/2006 

ЕФР може да подкрепя модификацията на риболовни съдове, с цел тяхното пренасочване под флага 
на държава-членка и регистриране в Общността за целите на обучение или извършване на 
проучвания в сектор рибарство, или за други дейности извън сферата на риболова. Тези проекти са 
ограничени до обществени или полуобществени организации. 

чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 498/2007 НА КОМИСИЯТА 

Помощта по член 42 от основния регламент може да се отпуска за изменение на риболовен кораб 
след пренасочването му само ако този кораб е окончателно заличен от регистъра на риболовния 
флот и, когато е приложимо, свързаният с него лиценз за риболов е окончателно отменен. 

Приложимо национално законодателство: 
 
Наредба за за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката, 
издадена от Министъра на земеделието и храните 

ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ 
II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ 

1 Допустимост на проектите 1. Осигурен бюджет от страна на професионални училища и университети за поддръжка на кораба 
за период от пет години  
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2. Учебните заведения трябва да извършват специализирано обучение в областта на рибарството. 
III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ 

1 Минимален размер на безвъзмездната 
финансова помощ  

10 000  евро 

2 Максимален размер на  безвъзмездната 
финансова помощ 

300 000 евро 

3 Размер на публичното съфинансиране  100% публично съфинансиране 
  IV. КРИТЕРИИ ЗА ПРИОРИТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ В УСЛОВИЯ НА ОГРАНИЧЕН БЮДЖЕТ 
Неприложимо 
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Приоритетна ос 4: „Устойчиво развитие на рибарските области” 

Мярка 4.1. „Развитие на рибарските области” 
 
 

I. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА МЯРКАТА 
1 Отговорна институция по изпълнение на 

ОПРСР 
ИАРА 

2 Отговорна институция ИАРА  
 

3 Междинно звено, отговорно за 
плащанията 

Разплащателна агенция 
 

4 Правно основание Член 43 от РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 1198/2006 

1. ЕФР може да осигурява помощ, в допълнение към останалитеинструменти на Общността, за 
устойчиво развитие и подобряване на качеството на живота в рибарските райони, допустими за 
финансиране като част от една обща стратегия, която има за цел да подкрепя осъществяването на 
целите на общата политика в областта на рибарството, като взема предвид по-специално нейните 
социално-икономически последици. 

2. Мерките за устойчиво развитие на рибарските райони са насочени към: 
 
а) поддържане на икономически и социален просперитет на тези райони и създаване на добавена 
стойност към рибните и продукти на аквакултурата; 
б) поддържане и развиване на заетост в рибарските райони, чрез помощ за диверсификация или 
икономическо и социално преструктуриране на районите, срещащи социално-икономически 
затруднения в резултат от промените в сектор рибарство; 
в) подобряване качеството на крайбрежната околна среда; 
г) насърчаване националното и международно сътрудничество между рибарските райони. 
 
3. Даден рибарски район, избран за финансова помощ, е ограничен по размер и като общо правило 
по-малък от ниво 3 по NUTS от общата класификация на териториалните единици за статистически 
цели по смисъла на Регламент (ЕО) № 1059/2003 от 26 май 2003 г. на Европейския парламент и на 
Съвета за установяване на обща класификация на териториалните единици за статистически 
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цели (NUTS) (1). Районът трябва да бъде достатъчно тясно обвързан в географски, икономически и 
социален аспект. 
 
4. Финансовата помощ трябва да има за цел приоритетно райони с: 
а) ниска гъстота на населението, 
или 
б) западащи риболовни дейности, 
или 
в) малки рибарски общности. 
 
5. Държавата-членка информира Комисията относно избраните за финансиране по тази приоритетна 
ос райони и включва тази информация в предстоящия годишен доклад по изпълнениетосъгласно 
член 67. 
 
Член 21 РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 498/2007 НА КОМИСИЯТА  
 
Помощта, отпусната по член 43 от основния регламент, се отнася до: 
а) изпълнение на местните стратегии за развитие, посочени в член 45, параграф 2 от основния 
регламент и член 24 от настоящия регламент, за постигането на целите, посочени в член 43, 
параграф 2, букви a), б) и в) от основния регламент и чрез допустимите за финансиране мерки по 
член 44, параграф 1, букви от a) до ж), и) и й) и член 44, параграфи 2 и 3 от посочения регламент; 
б) изпълнение на междурегионалното и транснационалното сътрудничество между групите в 
рибарските райони, както е предвидено в член 44, параграф 1, буква з) от основния регламент, 
основно чрез работа в мрежа и разпространение на добрите практики за постигането на целта, 
посочена в член 43, параграф 2, буква г) от посочения регламент. 
 
Приложимо национално законодателство: 
 
ЗАКОН ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ 
ЗАКОН ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ 
 
Наредба за за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката, 
издадена от Министъра на земеделието и храните 
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II. КРИТЕРИИ ЗА ДОПУСТИМОСТ 
1 Допустимост на проектите  

I ЕТАП 
Декларация за заявяване на интерес за признаване на Рибарска Група 

 
1. Районът на Рибарската група трябва да бъде избран измежду една от седемте рибарски области 

заложени в ОПРСР 
2. Представяне на план за действие 
3. Партньорство с местни органи и сектор ”Рибарство” 

 
II ЕТАП 

Признаване на рибарски групи 
 

1. На ниво за вземане на решения в Съвета за партньорство, трябва: 
• над 50% от членовете да  са представители на частния сектор в областта на рибарството, 

аквакултурата, маркетинга и преработката; 
• да е осигурено представителство на местните власти в лицето на областната управа и 

кметовете по места; 
• да е осигурено е представителство на неправителствени организации 

 
2. Трябва да е осигурено е съфинансиране от бюджета на общините разположени в рибарската 
област в размер на най-малко 10 на сто от стойността на проекта. 
 

III. РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ПОМОЩ 
1 Минимален размер на безвъзмездната 

финансова помощ  
Неприложимо  

2 Максимален размер на  безвъзмездната 
финансова помощ 

Неприложимо 

3 Размер на публичното съфинансиране  Неприложимо 
  IV. КРИТЕРИИ ЗА ПРИОРИТИЗАЦИЯ И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ В УСЛОВИЯ НА ОГРАНИЧЕН БЮДЖЕТ 
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Етап I  

Декларация за интерес за признаване на Рибарска Група  
Определящи критерии 

 
Критерии 1: Съответствие на района Точки 

0 – 41 
Основание за присъждане на точките 

До каква степен областта покрива определените приоритетни 
територии в Оперативната програма? 

  

Какво е значението на рибарските дейности? Засегната ли е 
рибарската област от промените в сектор Рибарство?  
 

  

Областта е кохерентна от гледна точка на идентичност, 
географски и икономически дейности?  
 

  

Ще има ли достатъчно критична маса по отношение на 
населението и ресурси в областта? Съществува ли риск  за 
твърде голям обхват на населението и/или географски обхват на 
областта по отношение на бъдещата стратегия и вероятния 
бюджет? 

  

Областта с непрекъснати граници ли е ? Достатъчно компактен и 
хомогенен ли е за организиране на последователна стратегия и 
ангажиране на местните жители? 
 

  

Резултат  Максимален 
брой точки 

20 

 

Критерии 2: Съответствие на местната стратегия   

                                            
1 0 = Липсва информация по този критерии ; 1 = Много слабо за посочения критерии ; 2 = По-скоро слабо за този критерии; 3 =  По-скоро добре за този критерии; 4 = 
Много добре за този критерии 
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Изразяването на интересите ясно ли отразява естеството на 
проблемите и предизвикателствата в областта? 

  

Изразяването на интересите отразява ли мненията на основните 
действащи лица в рибарските общности  и заинтересованите 
лица? 

  

Резултат  Максимален 
брой точки 

8 

 

Критерии 3: Качество на дейностите предложени за фаза 
изграждане на капацитета  

  

 
Дали представените дейности за изграждане на капацитет са 
подходящи и съвместими със целите и очакваните резултати? 
 

  

Планът за действие прозрачен и приложим ли е? Съответстват ли 
датите за изпълнение? 

  

Предвиждат ли се значими дейности за създаване на 
комуникационни канали,  създаване на доверие, мотивираност и 
изграждане на капацитет на Рибарската Група? 

  

Резултат  Максимален 
брой точки 

12 

 

Критерии 4: Качество на партньорството и водещият 
партньор 

  

Включени ли са основните действащи лица и организации, които 
биха могли да окажат влияние върху успеха на местната 
стратегия за развитие? 

  

Дали рибарската общност в областта е адекватно представена в 
този първи етап на заявяване на интерес? 

  

Съществува ли  достатъчен опит в кандидатите и партньорите 
при ръководенето на проекти? 

  

Могат ли  кандидатите и техните партньори да представят 
необходимите технически и експертни умения?  
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Съществува ли достатъчен капацитет за управление в 
кандидатите и партньорите? Вкл. персонал ,оборудване, и 
възможност за работа с публични средства 
 

  

Оценка за партньорство Над 20  

Финална оценка  Над 60  

 
 
 
 
 
 

Етап II Окончателен избор на Рибарски Групи 
КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 

 
Критерий 1: Потенциал на територията  Резултат  

0 – 42 
Обосноваване на резултата  
(моля обяснете накратко вашето становище) 

1. До каква степен областта покрива определените 
приоритетни територии в Оперативната програма? 

  

2. Какво е значението на рибарските дейности? 
Засегната ли е рибарската област от промените в 
сектор Рибарство?  
 

  

3.Областта е кохерентна от гледна точка на 
идентичност, географски и икономически дейности?  

  

4.Ще има ли достатъчно критична маса по отношение 
на населението и ресурси в областта? Съществува ли 
риск  за твърде голям обхват на населението и/или 
географски обхват на областта по отношение на 

  

                                            
2 0 = Липса на информация по този критерий; 1 = Много слаба по този критерий; 2 = По-скоро слаба по този критерий; 3 =  По-скоро добра по този критерий; 4 = Много 
добра по този критерий  
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бъдещата стратегия и вероятния бюджет? 

5.Областта с непрекъснати граници ли е ? Достатъчно 
компактен и хомогенен ли е за организиране на 
последователна стратегия и ангажиране на местните 
жители? 
 

  

6. В случай че територията на областта не е 
непрекъсната, съществуват ли достатъчно общи 
приоритети за прилагането на подход„отдолу-нагоре” и 
ефективно прилагане на стратегия за развитие?  
 

  

Резултат  Общ резултат от 
общо 24 точки 

 

Обобщено становище за територията на рибарската 
област 

Силни страни  
Слаби страни 
Въпроси изискващи допълнителна информация  

Критерий 2: Качество на стратегията Резултат  0 – 4 Обосноваване на резултата  
(моля обяснете накратко вашето становище) 

1. Действително ли анализът на силните и слабите 
страни (SWOT), за територията на областта взема 
предвид дългосрочните нужди, предизвикателства, 
заплахи и възможности?   
 

  

2. Какво е качеството на приложената информацията 
за значителните промени в риболова, основните 
икономически сектори, околната среда и социалния 
облик на територията?  
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3. Ясно дефинирани ли са, целите и очакваните ефекти 
(измерители и резултати)? 

  

4. Отразява ли анализът становището на основните 
участници и заинтересовани лица на територията на  
рибарските общности? Какво е било тяхното участие в  
разработването на плана?  

  

5. Взема ли предвид стратегията основните конфликти 
на интереси между дейностите по използване  
ресурсите например (земя) и заложените дейности?  

  

6. Устойчива ли е стратегията в смисъл на  
ангажираност на частните и публичните участници да я 
прилагат в дългосрочен план? Оценени ли са 
реалистично рисковете от провал и условията за 
успех?  

  

7.  Адекватно ли е отчетено въздействието върху 
околната среда?  

  

8. Анализиран и включен ли е в стратегията проблемът 
за равенството на половете и социалното 
интегриране?   

  

9. Има ли методи и системи на координация, които 
гарантират ъгласуваност с другите оси на ЕФР и с 
другите инструменти на Общността или национални 
териториални политики за постигане на максимална 
пропорционалност на територията?  

  

10. Адекватни ли са предложенията за съвместни 
проекти и използване на рибарската мрежа на 
територията на рибарската област?  
 

  

Резултат  От общо 40 точки  
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Обобщено становище за качеството на стратегията Силни страни  
Слаби страни 
Въпроси изискващи допълнителна информация 

Критерий 3: Качество на плана за действие  Резултат  0 – 4 Обосноваване на резултата  
(моля обяснете накратко вашето становище) 

 
1. Адекватно ли е разпределен бюджетът между мерки 
и дейности и съответства ли  на местната стратегия?  
 

  

2. Достатъчни ли са мерките и заделените за тях 
средства за постигане на приоритетите и целите в 
стратегията?  

  

3. Достатъчен ли е бюджетът определен за управление 
и координация ( като процент от общият бюджет)?  

  

4. Съществуват ли гаранции за съфинансиране на 
стратегията 

  

5. Има ли достатъчен баланс между публичните и 
частните проекти?  

  

Резултат  От общо 20 точки  
Обобщено становище за качеството на плана за 

действие 
Силни страни  
Слаби страни 
Въпроси изискващи допълнителна информация 

Критерии 4: Качество на партньорството и 
водещият партньор 

Резултат  0 – 4 Обосноваване на резултата  
(моля обяснете накратко вашето становище) 

1. Органите, които участват във вземането на решения 
на рибарската група, отразяват ли достатъчно 
справедливо социално-икономическата структура на 
територията?  

  

2. Адекватно ли е представена рибарската общност в 
областта, в цялото си разнообразие, в рибарската 
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група?  

3. Ако партньорството е съществуваща организация, 
предприети ли са необходимите стъпки за осигуряване 
на балансирано представителство на рибарските 
интереси в процедурите за вземане на решения?  

  

4. Ясно ли са дефинирани ролите, отговорностите, 
правата и задачите на партньорите? Съществуват ли 
достатъчно доказателства в приложените документи?  

  

5. Притежава ли рибарската група необходимия 
административен и финансов капацитет за прилагане и 
управление на плана за действие?  
 

  

6. Притежава ли рибарската група необходимия 
капацитет за осигуряване на техническа помощ на 
проектите предвидени в стратегията?  
 

  

7. Притежава ли групата необходимия персонал да 
стимулира развитието на територията и да насърчи 
индивидуалните и колективните проекти?  
 

  

8. Предвидени ли са необходимите процедури за 
мониторинг и оценяване на резултатите?  
 

  

9. Ясно дефинирани, прозрачни и безпристрастни ли са 
процедурите за приоритизиране и избор на проекти?  

  

Резултат  От общо 36 точки  

Обобщено становище за партньорството и 
водещия партньор  

Силни страни  
Слаби страни 
Въпроси изискващи допълнителна информация 
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Обобщение на оценката:  
 
 
Критерии Резултат Коефициент? Силни страни Слаби страни Иновативен елемент 
Територия XX/24 0,2    

Стратегия XX/40 0,4    

План за 
действие 

XX/20 0,2    

Партньорство XX/36 0,2    

Общо XX/120 Резултат * 
Коефициент 
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Приоритетна ос 5: Техническа помощ 
Мярка 5.1. „Техническа помощ” 

 
I. ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА МЯРКАТА 

Отговорна институция по изпълнение на 
ОПРСР 

ИАРА 

Отговорна институция  ИАРА  
 

Междинно звено, отговорно за плащанията РАЗПЛАЩАТЕЛНА АГЕНЦИЯ 
 

Правно основание  
Член 46 от РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА (ЕО) № 1198/2006 
 
Teхническа помощ 
1. По инициатива на и/или от името на Комисията, в размер на максимум 0,8 % от размера на 
годишните разпределени средства,ЕФР може да финансира мерките за подготовка, мониторинг, 
адми- 
нистративна и техническа поддръжка, оценка и одит, необходими за прилагането на настоящия 
регламент. 
 
Тези мерки се осъществяват в съответствие с член 53, параграф 2 от Регламент (EО, Евратом) № 
1605/2002 и всички други подходящи разпоредби на този регламент и правилата за изпълнението 
му, приложими към тази форма на изпълнение на общия бюджет на Европейския съюз. 
 
Тези мерки включват: 
а) оценки, експертни доклади, статистика и проучвания,включително и тези от общ характер, 
свързани с работата наЕФР; 
 
б) мерки, насочени към партньорите, бенефициерите на финансовата помощ от ЕФР и широката 
общественост, включително информационни мерки; 
 
в) мерки за разпространение на информация, свързване в мрежа,повишаване на съзнанието, 
насърчаване сътрудничеството и обмена на опит в Общността; 
 
г) инсталиране, опериране и свързване в мрежа от компютъризирани системи за управление, 
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мониторинг, инспекция и оценка; 
 
д) подобрения в методите за оценка и обмен на информация запрактиките в тази област; 
 
е) създаване на транснационални мрежи и мрежи в Общността,от участници в устойчивото развитие 
на рибарските райони, с цел насърчаване обмена на опит и добри практики, стимулиращи и 
осъществяващи междурегионално и международно сътрудничество и разпространението на 
информация. 
2. По инициатива на държавата-членка, ЕФР може да финансира дейности по оперативната 
програма, свързани с подготовката,управлението, мониторинга, оценката, популяризирането, 
контрола и одита на помощта по оперативната програма, както и работата в мрежа, в размер до 5 % 
oт общата сума. По изключение,при надлежно обосновани обстоятелства, този праг може да бъде 
надминат. 
3. По инициатива на държавата-членка, ЕФР може също да финансира дейности по оперативната 
програма, свързани с подобряването на административния капацитет на държавата-членка, 
всички райони на която са допустими по цел „Сближаване“. 
4. Видовете техническа помощ, предвидени в параграф 1, се приемат в съответствие с процедурата, 

зададена в член 101, параграф 2. 
 

Приложимо национално законодателство: 
 
Наредба за за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярката, 
издадена от Министъра на земеделието и храните. 
 
ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 
 

 
Критериите за избор не са установени, тъй като това са дейностите, които трябва да се изпълняват от органите отговорни за управлението на фонда в 
стартирането, последващите действия и контрола на проектите финансирани от ЕФР.  
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555...   ЗЗЗАААКККЛЛЛЮЮЮЧЧЧИИИТТТЕЕЕЛЛЛНННИИИ    РРРАААЗЗЗПППОООРРРЕЕЕДДДБББИИИ   

За целите на съответствие с оперативната програма и номенклатурата от индикатори за изпълнение на мерките посочена в анекс III Регламент на 
Комисията №498/2007 и приложимото български законодателство на национално равнище се възприема следната структура на  мерките по 
приоритетни оси. 
 
  
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-

2013/ и наредби за прилагане на програмата 
 

Приложение ІІІ  
Списък на данните за съобщаване по искане на Комисията по 

член 40  
на Регламент № 498/ 2007 на Европейската комисия  

Приоритетна ос 1: Мерки за приспособяване на българския риболовен флот. Приоритетна ос 1: Мерки за приспособяване на риболовения флот на 
Общността. 

Мярка1.1. Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности. Мярка 1.1. Окончателно преустановяване на риболовни дейности. 
Сектор 01: Нарязване  на риболовния кораб за скрап. Действие 1 . Нарязване на риболовния кораб на скраб. 
Сектор 02: Пренасочване на риболовния кораб за извършване на дейности, 
различни от риболов. 

Действие 2. Пренасочване за извършване на дейности, различни от 
риболова. 

Сектор 03: Пренасочване на риболовния кораб за създаване на изкуствени 
рифове. 

Действие 3. Пренасочване за създаване на изкуствени рифове.  

Мярка1.2. Публична помощ за временно прекратяване на риболовни дейности. Мярка 1.2. Временно преустановяване на риболовни дейности. 
Сектор 01: Временно преустановяване на риболовни дейности за срок от 3 
месеца. 
Сектор 02: Временно преустановяване  на риболовни дейности за срок от 6 
месеца. 
Сектор 03: Временно преустановяване на риболовни дейности за срок от 8 
месеца. 
Сектор 04: Временно преустановяване на риболовни дейности за срок от 12 
месеца. 

Действие 1 . Временно преустановяване на дейности. 

Мярка1.3. Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност. Мярка 1.3. Инвестиции на борда на риболовни кораби и селективност. 
Сектор 01: Закупуване на оборудване за подобряване безопасността на 
борда. 

Действие 1 . Подобряване безопасността на борда. 

Сектор 02 : Закупуване на оборудване за подобряване на условия на труд на 
борда на риболовния съд. 

Действие 2 . Подобряване на работните условия. 
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Сектор 03: Закупуване на оборудване за подобряване на хигиена на борда на 
риболовния кораб. 

Действие 3 . Подобряване на хигиената. 

Сектор 04 : Закупуване на оборудване за подобряване на качеството на 
продукта на риболовния кораб – уловената риба или други водни животни. 

Действие 4 . Подобряване на качеството на продукта. 

Сектор 05: Закупуване на оборудване за подобряване на енергийната 
ефективност. 

Действие 5 . Подобряване на енергийната ефективност. 

Сектор 06: Закупуване на оборудване за селективност на улова. Действие 6 . Подобряване на селективността. 
Сектор 07: Подмяна на двигател. Действие 7 . Подмяна на двигател. 
Сектор 08: Подмяна на риболовния уред. Действие 8 . Подмяна на уреда. 
Сектор 09: Други инвестиции на борда на риболовни кораби и селективност. Действие 9 . Други инвестиции на борда на риболовни кораби и 

селективност 
Мярка1.4. Дребномащабен крайбрежен риболов. Мярка 1.4. Дребномащабен крайбрежен риболов. 

Сектор 01:  Подобряване на управлението и контрола върху условията на 
достъп до определени  риболовни зони. 
Сектор 02: Поощряване организацията на производствената, 
преработвателната и маркетинговата верига на рибните продукти. 
Сектор 03: Насърчаване на доброволни стъпки, насочени към намаляване на 
риболовното усилие и към съхраняване на ресурсите. 
Сектор 04: Насърчаване използването на технологични иновации. 
Сектор 05: Подобряване професионалните умения и обучение по 
безопасност. 

Действие 1 . Дребномащабен крайбрежен риболов. 

Мярка1.5. Социално-икономически компенсации за управлението на флота. Мярка 1.5. Социално-икономически компенсации за управлението на флота. 
Сектор 01: Инвестиции, свързани с диверсификацията на дейности, с оглед 
създаването на многостранна заетост за рибарите. 
Сектор 02: Компенсации за времето на обучение за придобиване и 
повишаване на професионалните умения. 
Сектор 03: Компенсации, свързани със схеми за привличане на рибарите в 
дейности, извън риболова. 
Сектор 04: Компенсации, свързани със загубата на доходи вследствие на 
постоянно  прекратяване на риболовни дейности.  
Сектор 05: Придобиване за първи път на част или на пълна собственост 
върху кораб от рибари, по-млади от 40 години.  

Действие 1 . Социално-икономически компенсации. 

Приоритетна ос 2: Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и 
маркетинг на продукти от риболов и аквакултура. 

Приоритетна ос 2: Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, 
преработка и пускане на пазара на рибни продукти и продукти от 
аквакултури. 

Мярка 2.1. Производствени инвестиции в аквакултурата. Мярка 2.1. Аквакултура. 
Сектор 01 : Увеличаване на производствения капацитет, чрез изграждане на нови 
производствени мощности за отглеждане и развъждане на аквакултури. 

Действие 1 .  Увеличаване на производствения капацитет в резултат 
на изграждане на нови стопанства.  
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Сектор 02 : Разнообразяване на производството на аквакултури чрез реконструкция и 
модернизация на съществуващи стопанства. 

Действие 2 .  Промяна на производството в резултат разширяването 
или модернизирането на съществуващи риболовни стопанства. 

Сектор 03: Изграждане и реконструкция на стопанства за производство на 
зарибителен материал за зарибяване на водоеми. 

Действие 3 .  Увеличаване на броя на отгледаните в рибарници 
екземпляри за зарибяване на водни басейни.   

Мярка 2.2. Аква-екологични мерки. 
 

Действие 4 .  Мерки, свързани с водната околна среда. 

Сектор 01: Производство на аквакултури, включващо опазване и 
подобряване на околната среда, природните ресурси, генетичното 
разнообразие, и контрола и управлението на характерните черти на зоните за 
аквакултури и прилежащия им терен. ** 
Сектор 02: Прилагане на Схемата на Общността по управление на околната 
среда и  одитиране  (EMAS). ** 
Сектор 03: Производство на биологична аквакултура. ** 

 
 
 

_ 

Сектор 04: Дейности на ферми за аквакултури, разположени в/или близо до 
зоните по НАТУРА 2000, които са регистрирали своята дейност преди 
публикуването на заповедите за обявяване на „НАТУРА’2000 зони”. 

 
 

_ 
Мярка 2.3. Мерки за опазване здравето на потребителя. Действие 5 .  Мерки за здравеопазването. 
Мярка 2.4. Мерки за опазване здравето на животните. Действие 6 .  Мерки по отоншение здравето на животните. 
Мярка 2.5. Риболов във вътрешни водоеми. Мярка 2.2. Риболов във вътрешни водоеми. 

Сектор 01: Инвестиции на борда на риболовния кораб. Действие 1 .  Кораби за риболов във вътрешни водоеми. 
Сектор 02: Инвестиции в изграждане на рибарски съоръжения на брега на р. 
Дунав. 

Действие 2 .  Инвестиции за изграждане на съоръжения за риболов 
във вътрешни водоеми. 

Сектор 03: Инвестиции  за разширение, оборудване и модернизация на 
рибарски съоръжения по брега на р. Дунав. 

Действие 3 .  Инвестиции за разширение, оборудване и 
модернизиране на съоръжения за риболов във вътрешни водоеми. 

Сектор 04: Компенсации за  временно преустановяване на риболовни 
дейности на кораби,  осъществяващи риболов по                 р. Дунав. 

 
_ 

Сектор 05: Компенсации за пренасочване на кораби, осъществяващи риболов 
по                   р. Дунав. 

 
_ 

Мярка 2.6. Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и 
аквакултура. 

Мярка 2.3. Преработка и пускане на пазара на рибни продукти. 

Сектор 01: Увеличаване преработвателния капацитет чрез изграждане на 
нови преработвателни единици и/или разширение на съществуващи. 

Действие 1 .  Повишаване на  преработвателния капацитет 
(изграждане на нови единици и/или разширяване на съществуващи). 

Сектор 02: Изграждане, разширение, оборудване и модернизация на 
преработвателни единици с цел подобряване хигиената и условията на труд, 
опазване на околната среда и внедряване на производствени системи за 
контрол на качеството и технологични иновации.  

Действие 2 .  Изграждане, разширяване, оборудване и модернизиране 
на преработвателни единици. 

Сектор 03: Изграждане на нови пазарни структури. Действие 3 .  Изграждане на нови помещения за търговия. 
Сектор 04: Модернизация  на съществуващи пазарни структури. Действие 4 .  Модернизиране на съществуващи помещения за 
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търговия. 
Приоритетна ос 3: Мерки от общ интерес. Приоритетна ос 3: Мерки от общ интерес. 
Мярка 3.1. Колективни действия. Мярка 3.1. Колективни действия. 

Сектор 01: Създаване на признати организации на производители  в сектор 
„Рибарство”. 
Сектор 02: Преструктуриране на признати организации на производители  в 
сектор „Рибарство”. 
Сектор 03: Провеждане на обучения или развитие на нови методи и средства 
за обучение. 
Сектор 04: Създаване на партньорства. 
Сектор 05: Създаване на мрежа за обмен на опит и добри практики в сектор 
„Рибарство”. 
Сектор 06: Други дейности.  

 
 
 
 

 
_ 

Мярка 3.2. Мерки предназначени  за опазване и развитие на водната фауна и флора. Мярка 3.2. Закрила и развитие на водната фауна и флора. 
Сектор 01: Изграждането и/или монтажа на стационарни или преносими съоръжения, 
предназначени за опазването и развитието на водната фауна и флора. 

 
_ 

Мярка 3.3. Инвестиции за реконструкция и модернизация  на рибарски пристанища, 
места за разтоварване и закрити лодкостоянки. 

Мярка 3.3. Рибарски пристанища, кейове за разтоварване и покрити 
лодкостоянки. 

Сектор 01: Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища. Действие 1 .  Инвестиции в съществуващи рибарски пристанища. 
Сектор 02: Инвестиции в преструктурирането и модернизация на 
съществуващи места за разтоварване. 

Действие 2 .  Инвестиции за преструктуриране и подобрение на кейове 
за разтоварване. 
Действие 3 .  Инвестиции в областа на безопасността, свързани с 
изграждането или модернизацията на малки рибарски покрити 
лодкостоянки. 

Сектор 03: Инвестиции, насочени към изграждането и/или модернизация на 
малки закрити лодкостоянки. 

 
 Действие 4 .  Инвестиции в областа на безопасността, свързани с 

модернизацията на малки рибарски покрити лодкостоянки. 
Мярка 3.4. Развитие на нови пазари и промоционални кампании. Мярка 3.4. Разработване на нови пазари и рекламни кампании. 

Сектор 01:  Промоционални кампании  
Сектор 02:  Прилагане на политика на качеството на продукти от риболов и 
аквакултура.  
Сектор 03: Сертификация на качеството, включително създаването на етикет 
и сертификация на продуктите, уловени или добити чрез използването на 
методи щадящи околната среда. 
Сектор 04: Реализиране на маркетингови проучвания.  

 
 
 
 
 
_ 

Мярка 3.5. Пилотни проекти. Мярка 3.5. Пилотни операции. 
Сектор 01: Изпитване жизнеспособността на  иновативни технологии. 
Сектор 02: Тестване на планове за управление на риболовното усилие. 
Сектор 03: Методи за подобряване на селективността. 

 
 
_ 
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Сектор 04: Изпитване на алтернативни видове техники за управление на 
риболова. 

Мярка 3.6.  Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова. Мярка 3.6. Изменения с цел пренасочване на риболовни съдове. 
Сектор 01: Пренасочване на кораби за целите на обучение в областта на 
рибарството. 

 
_ 

Приоритетна ос 4: Устойчиво развитие на рибарските области. Приоритетна ос 4: Устойчиво развитие на рибарските райони. 
Мярка 4.1. Развитие на рибарските области. Мярка 4.1. Развитие на рибарските райони. 
Мярка 4.1.А. Финасова подкрепа за прилагане  местните стратегии за развитие и покриване 
на оперативните разходи на рибарските групи. 

 

Мярка 4.1.Б. Помощ за осъществяването на съвместни дейности.    
Приоритетна ос 5: Техническа помощ Приоритетна ос 5: Техническа помощ 
Мярка 5.1. Техническа помощ. Мярка 5.1. Техническа помощ. 

Сектор 01: Общи дейности по управлението на Оперативната програма. 
Сектор 02: Специфични дейности по управление, мониторинг и контрол на 
Оперативната програма. 
Сектор 03: Дейности, свързани с функционирането на Мониторинговия 
комитет. 

Действие 1 . Упраление и изпълнене на програми. 

Сектор 04: Проучвания и анализи Действие 2 : Проучвания ( изключващи оценка) 
Сектор 05: Информационни кампании и промоционални дейности. Действие 3 : Популяризиране иинформация   
Сектор 06: Други дейности  по техническа помощ . Действие 4 : Други мерки за техническа помощ   

 
 
*   Мярката е обозначена като Действие в Приложение III  
** Секторът е обозначен като Сведение в Приложение III
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