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ВВВЪЪЪВВВЕЕЕДДДЕЕЕНННИИИЕЕЕ    

Развитието на риболовния флот на Общността следва да бъде регулирано за опазване и 
устойчива експлоатация на рибните ресурси съгласно Общата политика по рибарство на 
Общността. 

Целта на Общата политика по рибарство е обезпечаване на устойчива експлоатация на 
съществуващите водни организми и на аквакултурата в контекста на устойчивото развитие, 
като се отчитат природозащитните, икономическите и социалните аспекти по един балансиран 
начин. 

Общата политика по рибарство обхваща  дейности насочени към  опазване, управление  и 
експлоатация както на съществуващите, така и на водните организми,  предмет на  
аквакултурата, които  се практикуват на територията на държавите-членки, във водите на 
Общността  или от риболовни кораби на Общността. В тези дейности са  включени 
преработката и маркетинга на продуктите от риболов и аквакултура. 

Чрез Регламент на Съвета (ЕС) № 1198 от 27 юли 2006 година (Регламента) се създава 
Европейския фонд по рибарство и се определя рамката за помощ от Общността за развитие на 
сектор „Рибарство”, рибарските райони и риболова във вътрешни водоеми. 

ЦЦЦЕЕЕЛЛЛ    НННААА    ДДДОООКККУУУМММЕЕЕНННТТТААА    

Настоящият документ се създава във връзка с управление на средствата от Европейския фонд 
за рибарство (ЕФР) и определя рамката за помощ от Общността, предназначена за 
устойчивото развитие на сектор „Рибарство”, рибарските райони и риболова във вътрешни 
водоеми. 
 
Документът има за цел да определи размера на индивидуалните премии, които ще бъдат 
изплащани на лицата, допустими за подпомагане съгласно документа за критериите за избор 
на проекти и в съответствие с Регламента. 

Определянето размера на индивидуалните премии се извършва в съответствие с изпълнение на 
мерките, залегнали в Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” за периода 2007 
– 2013 год (Оперативната програма). 

Изплащането на размера на индивидуалните премии се извършва под формата на 
безвъзмездна финансова помощ, отпускана от съответната национална институция, 
определена за това. 

Правилата за определяне техния размер и процедурата по отпускане се изготвят от 
определения за Управляващ орган по програмата – Изпълнителна агенция по рибарство и 
аквакултури. 

С решение на Комитета за наблюдение на Оперативната програма се фиксира максималната 
сума на приноса от ЕФР за компенсиране загубата на доходи на лицата, заети в сектор 
„Рибарство”, по всяка приоритетна ос на подпомагане по програмата. 
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ОООБББЩЩЩИИИ    УУУСССЛЛЛОООВВВИИИЯЯЯ    ЗЗЗААА    ПППОООЛЛЛУУУЧЧЧАААВВВАААНННЕЕЕ    НННААА    ПППОООМММОООЩЩЩТТТААА    

Разходите, съфинансирани от ЕФР, не трябва да се припокриват с помощ от друг финансов 
инструмент на Общността. 

Разходите са допустими за подпомагане  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 разходи, добавени в момента на ревизия на една оперативна програма по член 18 от 
Регламента, са допустими от датата на изпращане на молба за ревизия на оперативната 
програма до Комисията. 

Правилата за допустимост на разходите се определят на национално ниво и са предмет на 
изключенията, предвидени в Регламента. Те обхващат изцяло публичните разходи, 
декларирани в  оперативна програма на държава-членка. 

Плащания от Комисията за приноса от ЕФР се правят в съответствие с бюджетните 
задължения. Всяко плащане се отнася към това открито бюджетно задължение, което е с най-
ранна дата. 

Най-късно до 30 април всяка година държавите-членки изпращат на Комисията предварителна 
прогноза за очакваните молби за плащания за текущата и следващата финансови години. 

Цялата обмяна на информация относно финансови транзакции между Комисията и органите, 
посочени от държавите-членки, се прави по електронен път в съответствие с прилагащите 
правила, приети от Комисията съгласно процедурата по член 102 от Регламента. При 
форсмажорни обстоятелства, и по-конкретно при повреда на общата компютъризирана 
система или липса на постоянна връзка, държавата-членка може да изпрати отчета за 
разходите и молбата за плащане на хартиен носител. 

ОООТТТЧЧЧИИИТТТАААНННЕЕЕ    НННААА    РРРАААЗЗЗХХХОООДДДИИИТТТЕЕЕ    

Всички отчети за разходите за всяка приоритетна ос и за всяка цел включват общата сума от 
допустимите разходи, платени от бенефициентите при изпълняване на проектите и 
съответното публично финансиране, платено или дължимо за плащане към бенефициентите, 
съгласно условията, регулиращи публичното финансиране. Разходите, платени от 
бенефициентите, се доказват чрез получените фактури или счетоводни документи със същата 
доказателствена стойност. Що се отнася до проекти, които не включват разходи, направени от 
бенефициента, то тогава разходите, удостоверени от сертифициращия орган и изпратени до 
Комисията, представляват публичната помощ, платена на бенефициента. Отчетите за 
разходите посочват изрично и общата сума на помощта от Общността, платена или дължима 
за плащане към бенефициентите. 

ПППРРРИИИНННЦЦЦИИИПППИИИ    

Комисията автоматично отменя всяка част от бюджетно задължение в една оперативна 
програма, което не е било използвано за плащане на предварително финансиране или 
междинни плащания, или за което молбата за плащане не е изпратена в съответствие с член 83 
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до 31 декември на втората година след годината на бюджетното задължение на Общността по 
оперативната програма. 

Сумите, заложени в представената оперативна програма на държавата-членка, удостоверените 
отчети за разходите, молбите за плащания и разходите, посочени в годишните и окончателния 
доклади за изпълнение, се остойностяват в евро. 

Решенията на Комисията за оперативни програми, задълженията на Комисията и плащанията, 
се остойностяват и извършват в евро. 

Държавите-членки, които не са приели еврото за своя валута към датата на молбата за 
плащане, преизчисляват в евро сумата на разходите, направени в национална валута. 

Сумата се преизчислява в евро на база месечния курс за счетоводни цели на Комисията, в 
месеца, през който разходите са регистрирани в отчетите на сертифициращия орган на 
въпросната оперативна програма. Този курс се публикува електронно от Комисията всеки 
месец. 

Когато еврото стане валута на дадена държава-членка, процедурата за преизчисляване по 
предходния параграф продължава да се прилага към всички разходи, записани в отчетите от 
сертифициращия орган преди датата на влизане в сила на фиксирания курс за превръщане 
между националната валута и еврото. 
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ОООПППРРРЕЕЕДДДЕЕЕЛЛЛЯЯЯНННЕЕЕ    РРРАААЗЗЗМММЕЕЕРРРААА    НННААА   ПППРРРЕЕЕМММИИИИИИТТТЕЕЕ    ПППООО    ОООТТТДДДЕЕЕЛЛЛНННИИИТТТЕЕЕ    МММЕЕЕРРРКККИИИ ,,,    ЗЗЗАААЛЛЛЕЕЕГГГНННАААЛЛЛИИИ    ВВВ    ОООПППЕЕЕРРРАААТТТИИИВВВНННААА    
ПППРРРОООГГГРРРАААМММААА    ЗЗЗААА    РРРАААЗЗЗВВВИИИТТТИИИЕЕЕ    НННААА    СССЕЕЕКККТТТОООРРР    „„„РРРИИИБББАААРРРСССТТТВВВООО”””   ///222000000777   –––   222000111333///    ИИИ    ОООПППРРРЕЕЕДДДЕЕЕЛЛЛЯЯЯЩЩЩИИИ    ПППОООМММОООЩЩЩТТТААА    
ПППООО    ЕЕЕФФФРРР    

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

 

Мерките по тази приоритетна ос ще бъдат прилагани в рамките на план (планове) за 
приспособяване на риболовното усилие, последващи приемането на консервационни мерки за 
запасите от риба в Черно море (цаца, калкан и други).  

1. Размер на премиите по Мярка 1.1. за Публична помощ за постоянно прекратяване 
на риболовни дейности. 

 
За сектори „Нарязване  на риболовния кораб за скрап”, „Пренасочване на риболовния кораб за 
извършване на дейности, различни от риболов” и „Пренасочване на риболовния кораб за 
създаване на изкуствени рифове” помощта се предоставя под формата на еднократна премия 
за кораб, който отговаря на условията, описани в чл. 23 от Регламента, и : 

- е заличен от Регистъра на риболовните кораби; 
- и собствеността му е прехвърлена на компания, основана на принципа на публично-

частно партньорство. 
Определянето на премията се извършва  на две стъпки  по следната методика:  

Първа стъпка: 

По Таблица 1 за всеки отделен кораб, за който се кандидатства, се определя горната граница 
(лимит) на размера на премията в евро, на база неговия брутотонаж (GT).  

Таблица 1 Изчисляване  на индивидуалния лимит на премиите, предоставяни на собственици на риболовни кораби за        
постоянно прекратяване на риболовни дейности 

Категория на риболовния кораб по тонаж/GT/ Евро 

0<10 11 000 х GT + 2000

10<25 5 000 х GT + 62 000

25<100 4 200 х GT + 82 000

100<300 2 700 х GT + 232 000

300<500 2 200 х GT + 382 000

500 и повече 1 200 х GT + 882 000
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Втора стъпка: 

Окончателният размер на  премията се изчислява като резултьт, получен от  Таблица 1,  се 
редуцира по Таблица 2 в зависимост от възрастта на кораба 

Таблица 2 Формули за окончателно изчисление на премиите предоставяни, на собственици на риболовни кораби за 
постоянно прекратяване на риболовни дейности в Черно Море 

1 -     за риболовни кораби на възраст от 10 до 15 години: стойността по Таблица 1 се 
редуцира с 50 %.; 

2 -    за риболовни кораби на възраст от 16 до 29 години: стойността по Таблица 1 се 
намалява за всяка една от годините над 15 с  1,5%, и така изчислената крайна стойност 
се редуцира с 50 %.; 

3 -      за риболовни кораби на възраст от 30 и повече години: стойността по Таблица 1, 
се намалява с твърда ставка от 22,5 %, и така изчислената крайна стойност се редуцира 
с 50 %.; 

 

За дейност „Пренасочване за нуждите на туризма” на сектор „Пренасочване на риболовния 
кораб за извършване на дейности, различни от риболов”, се предоставя еднократна премия за 
кораб, който:  

- е заличен от Регистъра на риболовните кораби;  
- но корабособственикът си запазва собствеността върху кораба. 
 
В този случай за изчисляване на премията се използува методиката, описана в точка 1.1, 
като полученият окончателен размер на премията по Таблица 2 се редуцира с 50%.

2. Размер на премиите по Мярка 1.2.Публична помощ за временно прекратяване на 
риболовни дейности. 

 
По тази мярка се предоставят премии за компенсиране загуби на доходи вследствие на 
действието на временни забрани за извършване на риболов на собствениците и на членовете 
на екипажа на риболовните кораби. 

Премията  е еднократна за кораб и се предоставя съгласно условията, описани в чл. 24 от 
Регламента.  

2.1 Определянето на премията за корабособственика се извършва на две стъпки по 
следната методика:  

Първа стъпка: 

Размерът на индивидуалната премия за кораб, която се предоставя на корабособственика се 
определя съобразно Талбица  3, в зависимост от дължината на риболовния кораб и вида риба, 
за които е в действие забрана или ограничение  за улов. 
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Таблица 3 Определяне на среден дневен нетен доход на собственик на риболовен кораб, извършващ риболов в               
Черно море. 

 Калкан Цаца 

 лв./ден лв./ден 

Кораби до 12 м 18,80 2,90 

Кораби над 12 м 9,00  7,50  

 

Втора стъпка: 

Изчислението на окончателния размер на  премията се извършва по формула (1): 

(1)                                                               cnf DWР *=  

където:  

fР - размер на премията за собственик на риболовен кораб, извършващ риболов в Черно море, 
лв.; 

nW - среден нетен дневен доход на собственик на риболовен кораб, определен по Таблица 3, в 
зависимост от дължината на кораба и вида на рибата, за който се отнася забраната или 
ограничинието, лв./ден; 

cD - брой дни за действие на забраната или ограничинието за риболов в Черно море, дни; 

При  определяне на стойностите на  в Таблица  3 са използувани данни от Регистъра за 
документи за първа продажба на ИАРА и изчисленията са направени на база официално 
декларирани количества  и цени на улови от Черно море за 2007 г.    

nW

Изчислените стойности по Таблица  3 се приемат за базови и  ще бъдат актуализирани в 
началото на всяка календарна година с годишен темп на нарастване  от 10 процента. 

2.2 Определянето на премията за членовете на екипажа се извършва по следната методика: 

 При изчисляване на компенсацията за членове на екипажа на риболовния кораб ще се 
използуват ставките за минимална работна заплата за страната, валидни за периода, за който 
се изплаща компенсацията, като се използува формула (2). Това се дължи на факта, че 
изчислените ниски стойности за среден дневен доход на риболовен кораб ще намалят размера 
на премията за членове на екипажа под прага на  минимална работна заплата за страната. 

 

(2)                                                               cmm DWР *=  

където: 
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mР - размер на премията за член на екипажа на риболовен кораб, лв.; 

mW - дневна ставка за минимална работна заплата за страната, валидна за периода за, който се 
изплаща компенсацията, лв./ден; 

cD - брой дни за действие на забраната или ограничинието, дни; 

 
3. Размер на премиите, съгласно Член 26 по Мярка 1.4. Дребномащабен крайбрежен 

риболов. 
 

Към датата на изготвяне и приемане на настоящия документ се определят следните премии за 
предоставяне  на компенсации  за дейности по следните сектори: 

3.1 За  Сектори „Подобряване на управлението и контрола върху условията на достъп до 
определени риболовни зони” и  „Поощряване организацията на производствената, 
преработвателната и маркетинговата верига на рибните продукти”. 

Тези мерки са от колективен характер и за тях размерът на премиите се определя на база брой 
членове на асоциация на собственици на лодки до 12 метра или призната организация на 
производителите на продукти от риболов с кораби до 12 метра ( призната организация, отнася 
се и за двете), които се задължават да изпълняват стриктно ангажименти, определени от 
ИАРА, в изпълнение на Общата политика по рибарство на Общността.  

Премията  за призната организация  е еднократна за целия програмен период,  предоставя се 
съгласно условията на чл. 26 от Регламента, като размерът на премията се изчислява по 
следната методика : 

Първа стъпка: 

Изчислението на размера на премията за един член на призната организация се извършва 
по формула (3): 

(3)                                                               ynama DWР *=  

където: 

maР - размер на премията за един член на призната организация, лв.; 

naW - средна стойност на  за двата вида риби по Таблица 3, в зависимост от дължината на 
риболовния кораб, лв./ден; 

nW

yD - брой календарни дни в годината на подаване на заявление за кандидастване, дни; 

Възможните стойности за  са 365 или 366, в зависимост от това дали годината, когато се 
прави изчислението не e или  е високосна.  

yD

9 

 
 
 



                     ИИИЗЗЗПППЪЪЪЛЛЛНННИИИТТТЕЕЕЛЛЛНННААА    АААГГГЕЕЕНННЦЦЦИИИЯЯЯ    ПППООО    РРРИИИБББАААРРРСССТТТВВВООО    ИИИ    АААКККВВВАААКККУУУЛЛЛТТТУУУРРРИИИ          

За 2008 г.:  –  е 366 дни; yD

        –  за риболовни кораби с дължина до 12 метра – 10,80 лв./ден; naW

Изчисленият по формула (3) размер на  премията  за 2008 г.  е 3993,00 лв. 

Втора стъпка: 

Изчислението на окончателния размер на премията за призната организация се извършва 
по формула (4): 

(4)                                                               aama NPР *=  

Където: 

aР - размер на премията за една  призната организация, лв.; 

amP - размер на премията за един член на призната организация , изчислен по формула (3), лв.; 

aN - брой  на членовете на признатата организация, брой; 

3.2 Сектор „Подобряване професионалните умения и обучение по безопасност” 

По този сектор ще се предоставят премии за компенсиране за загуба на доходи за времето за 
участие в обучения на собствениците и на членовете на екипажа на риболовните кораби. 
Предвидено е да се подпомагат следните видове обучения: 

- Обучение с продължителност до 10 дни по безопасност за млади рибари; 
- Обучение за извършване на отговорен риболов; 
- Обучение за използване на нови технологии; 

 
При изчисляването на премиите се прилага  подхода, използуван в точка 2, като отделно се 
изчислява размера на премията за собствениците на риболовни кораби и размера на премията 
за  членовете на екипажа на риболовния кораб. 

3.2.1  Изчисляването на премиите за собствениците на риболовни кораби кораби 

При тези изчисления се използува методиката, описана в точка 2, като за окончателното 
изчисление  на размера на премията се използува формула (5). 

(5)                                                               EnaE DWР *=  

където: 

EР - размер на премията за времето на обучение, лв.; 

naW  - средна стойност на  за двата вида риби по Таблица 3, в зависимост от дължината на 
риболовния кораб, лв./ден; 

nW
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naW  за 2008 година е както следва: 

- за риболовни кораби с дължина до 12 метра – 10,80 лв./ден; 

- за риболовни кораби с дължина над 12 метра – 8,20 лв./ден; 

ED - продължителност на обучението, дни; 

3.2.2 Изчисляването на премиите за членовете на екипажа на риболовни кораби. 

При тези изчисления също се използува методиката, описана в точка 2, като за окончателното 
изчисление  на размера на премията се използува формула (6). 

(6)                                                               emmem DWР *=  

където: 

emР - размер на премията за член на екипажа на риболовен кораб за времето на обучение, лв.; 

mW - дневна ставка за минимална работна заплата за страната, валидна за периода за, който се 
изплаща компенсацията, лв./ден; 

emD  ‐ продължителност на обучението, дни; 

4. Размер на премиите по Мярка 1.5. Социално-икономически компенсации за 
управлението на флота. 

Премията  по тази мярка е еднократна и се предоставя съгласно условията на чл. 27 от 
Регламента. 

Към датата на изготвяне и приемане на настоящия документ се определят следните премии за 
предоставяне  на компенсации  за дейности по следните сектори: 

4.1 Сектор „Компенсации за времето на обучение за придобиване и повишаване на 
професионалните умения”. 

Предоставят се премии за компенсиране за загуба на доходи за времето за участие в 
обучения на собствениците и на членовете на екипажа на риболовните кораби. 

При  изчислението на премията се използува методиката, описана  в т. 3 .2,  като при 
определянето на размера на премията за собственици на риболовни кораби се прилага 
формула (5) , съответно за членове на екипажа се прилага формула (6). 

4.2 Сектор „Придобиване за първи път на част или на пълна собственост върху кораб от 
рибари, по-млади от 40 години”. 

Размерът на  премията е 15% от стойноста на придобиването на собствеността, но не повече от  
50 000 евро. 
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II. Приоритетна ос 2: Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг 
на продукти от риболов и аквакултура. 

 
Премии за компенсации за загуба на доходи по приоритетна ос 2 ще се предостявят по 
следните мерки: 

1. Размер на премиите по Мярка 2.2. Аква-екологични мерки. 
 

Премията  по тази мярка е еднократна и се предоставя съгласно условията на чл. 30 от 
Регламента. 

Премии за компенсации за загуба на доходи по тази мярка ще се предоставят по следните 
сектори: 

1.1 За Сектори „ 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.” и „ 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 ”. 

Определянето на премията се извършва  на две стъпки по следната методика:  

  Първа стъпка: 

Стойността на премията за един хектар  се определя в зависимост от размера на загуба на 
продукция и вид риба по Таблица 4. 

Таблица 4 Определяне на размера на премията за един хектар 

Средна загуба на 
продукция, % 

Премия за шаранови 
видове, лв./ха 

Премия за 
пъстървови видове, 

лв./ха 

1 2 3 

До 35% 286,90 506,50 

До 50% 409,90 723,60 

 
Втора стъпка: 
На база заявена площ по формула (7) се изчислява окончателния размер на премията 

(7)                                                               SWР ecoeco *=  

където: 

ecoР - размер на премията, лв.; 

ecoW - стойност, определена по Таблица 4, в зависимост от средната загуба на продукция при 
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екстензивен или полуинтензивен метод на отглеждане  и вида на  рибата  или водните 
организми, лв./ха; 

S  - площ на водния обект или зоната от воден обект, за които се кандидатсва, ха; 

Средната загуба на продукция се определя при изготвянето на акваекологичния план на база 
положени усилия за опазване на околната среда, като поддържане природни местообитания и 
местообитания на видове, мерки срещу замърсяването и безкръвни методи за защита от 
рибоядни видове. 

За определяне на стойностите в Таблица  4 са използувани данни от Регистъра на ИАРА за 
документи за първа продажба  и  данни от неправителствени екологични организации, като 
изчисленията са направени на база официално декларирани количества  и цени за произведени 
продукти от аквакултура за 2007 г. 

Изчислените стойности по Таблица  4 се приемат за базови и  ще бъдат актуализирани в 
началото на всяка календарна година с годишен темп на нарастване  от 10 процента. 

1.2 Сектор „Прилагане на Схемата на Общността по управление на околната среда и  
одитиране  (EMAS) ”.  

Премията се определя по Таблица 5:  

Таблица 5 Стойност на сертификационен одит и два годишни контролни одита и издаване на сертификат за 3 години. 

Брой заети във фермата за аквакултура лв. 
0-30 8500 
30-60 12500 
60-100 13000 
100-250 14000 
250-500 16000 
500-1000  16500 

 

1.3 Сектор „Производство на биологична аквакултура” 

Премията се определя по Таблица 6:   

Таблица 6 Стойност на сертификационен одит и издаване на сертификат за 1 година. 

Брой заети във фермата за аквакултура лв. 
0 -19 1500 
20-29 2000 
30-59 2500 
60-100 3000 
100-250 4000 
250-500 5000 
500-1000  6000 
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2. Размер на премиите по Мярка 2.5. Риболов във вътрешни водоеми. 
 

По тази мярка се предоставят премии за компенсации за временно прекратяване на риболовни 
дейности съгласно член 33 от Регламента, в случай на действие на временни забрани за 
извършване на риболов, на собствениците и на членовете на екипажа на риболовните кораби 
или  за пренасочване към дейности извън риболова, на кораби осъществяващи риболов по р. 
Дунав. 

2.1   Сектор „Компенсации за  временно преустановяване на риболовни дейности на кораби,  
осъществяващи риболов по р. Дунав”. 
 
Предоставят се премии за компенсиране на загуби на доходи вследствие на действието на 
временни забрани за извършване на риболов на собствениците и на членовете на екипажа на 
риболовните кораби.  

Премията  е еднократна за кораб и се предоставя съгласно условията описани в чл. 33, точка  4 
от Регламента.  

2.1.1  В случай на забрана за риболов  за един от видовете,  посочени   в Таблица 7 за река 
Дунав,  за изчисление на премията за корабособственика се използува следната методика: 

Първа стъпка: 

Размерът на индивидуалната премия за кораб, която се предоставя на корабособственика, се 
определя съобразно Талбица 7 в зависимост от вида на рибата, за който се отнася забраната 
или ограничението. 

Таблица 7 Стойност на среден нетен дневен доход на собственик на риболовен кораб, извършващ риболов в река Дунав. 

 Сом  Платика  Бяла 
мряна  

Шаран Есетрови 

Среден дневен нетен 
доход, лв./ден 

15,40 3,60 10,60 20,50 7,20 

 

Втора стъпка: 

Изчислението на окончателния размер на  премията се извършва по формула (8): 

(8)                                                               DcDD DWР *=  

където: 

DР - размер на премията, лв.; 

DW - среден нетен дневен доход на собственик на риболовен кораб, стойността се определя по 
Таблица 7, в зависимост от вида на рибата, за който се отнася забраната или ограничинието, 

14 

 
 
 



                     ИИИЗЗЗПППЪЪЪЛЛЛНННИИИТТТЕЕЕЛЛЛНННААА    АААГГГЕЕЕНННЦЦЦИИИЯЯЯ    ПППООО    РРРИИИБББАААРРРСССТТТВВВООО    ИИИ    АААКККВВВАААКККУУУЛЛЛТТТУУУРРРИИИ          

лв./ден; 

DcD - брой дни за действие на забраната или ограничинието за риболов в река Дунав, дни; 

В случай на обща забрана за риболов или за повече от един от видовете  за река Дунав, 
посочени   в Таблица 7,  за изчисление на  окончателния размер на премията се използува 
средна стойност на  за всички видове риба, посочени в Таблица 7, която за 2008 г. е 11,40 
лв. 

DW

За определяне на стойностите в Таблица  7 са използувани данни от Регистъра на ИАРА за 
документи за първа продажба и изчисленията са направени на база официално декларирани 
количества  и цени на уловени видове от река Дунав за 2007 г.      

Изчислените стойности по Таблица 7 се приемат за базови и  ще бъдат актуализирани в 
началото на всяка календарна година с годишен темп на нарастване  от 10 процента. 

При изчисляване на компенсацията за членове на екипажа на риболовния кораб ще се 
използуват ставките за минимална работна заплата за страната, валидни за периода, за който 
се изплаща компенсацията, като се използува формула (2). Това се дължи на факта, че 
изчислените ниски стойности за среден дневен доход на риболовен кораб ще намалят размера 
на премията за членове на екипажа под прага на  минимална работна заплата за страната. 

2.2 Сектор „Компенсации за пренасочване на кораби, осъществяващи риболов по р. Дунав”. 
 
По този сектор ще  се предоставят премии за компенсиране на корабособственици по следните 
дейности:  

2.2.1  Пренасочване за нуждите на туризма;  

Предоставя се еднократна премия за кораб, който отговаря на условията описани в чл. 33, 
точка  3 от Регламента, и   : 

- е заличен от Регистъра на риболовните кораби  
- като корабособственикът си запазва собствеността върху кораба;  
 

В този случай за изчисляване на премията се използува методиката, описана в точка 1.1, 
като полученият окончателен размер на премията по Таблица 2 се редуцира с 50 %. 

2.2.2 Създаване на кораб-музей;  

Предоставя се еднократна премия за кораб, съгласно условията и методиката, описани в т. 1.1. 

Съгласно Регламента, когато проектите, финансирани от ЕФР, попадат под действието на 
членове 24 или 27, където тези проекти формират част от плана за приспособяване на 
риболовното усилие по член 21(a)(i), или попадат под действието на членове 26(3) или (4), 
горната граница на приноса от ЕФР за приоритетна ос 1 се увеличава с до 10 процентни 
пункта в регионите, допустими съгласно цел „Сближаване” и с до 15 процентни пункта за 
регионите, които не са допустими съгласно цел „Сближаване”. 

Когато проектите, финансирани от ЕФР, попадат под действието на член 23, горната граница 
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на приноса от ЕФР за приоритетна ос 1 се увеличава с до 10 процентни пункта в регионите, 
допустими съгласно цел „Сближаване”, и с до 25 процентни пункта за регионите, които не са 
допустими съгласно цел „Сближаване”. 

Това увеличение е пропорционално на съотношението на общите разходи за проектите по 
първия абзац, към общите разходи за приоритетна ос 1. 

Мерките за техническата помощ, изпълнени по инициатива на Комисията или от нейно име, се 
финансират от ЕФР на 100%. 

Когато проектите, финансирани от ЕФР, попадат под действието на план за приспособяване на 
риболовното усилие, горната граница на приноса от ЕФР се увеличава с до 10 процентни 
пункта. 
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Настоящият документ влиза в сила след одобрението му от Комитета по наблюдение на 
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013 год. 

Промени по този документ се правят само по предложение на Управляващия орган и се 
утвърждават с решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма за развитие на 
сектор „Рибарство” 2007 – 2013”. 

 

 

Документът е изготвен от:  Изпълнителна Агенция Рибарство и Аквакултури – 
Управляващ орган на Оперативна програма за 
развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ 

Документът е приет с 
решение от: 

 Комитета по наблюдение на Оперативна програма за 
развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ 

Документа влиза в сила, 
считано от: 

 Датата на Заседанието на Комитета за наблюдение, 
на която е взето и гласувано решението за 
одобрението му. 

 

 
 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


