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2. ОБОБЩЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА 

Общо състояние 

 

Годишният доклад за изпълнение на Оперативна програма за развитие на сектор 

„Рибарство” (ОПРСР) за 2014 г. е изготвен в съответствие с чл. 67 от Регламент (ЕО) № 

1198/2006 на Съвета.  

През 2014 г. продължава успешното изпълнение на програмата, като почти се запазват 

нивата на договорираните и изплатените средства от 2013 г. с изключение на делът на 

подадените проектни предложени, който през 2014 г. е значително по-нисък. Това се дължи 

на фактът, че през 2014 г. почти всички мерки по ОПРСР са затворени за прием на проектни 

предложения, с изключение на мярка 1.1, 1.3, 4.1 и 5.1.  

Размерът на предоставената безвъзмездна финансова помощ (БФП) през 2014 г. e 20.93% от 

бюджета на програмата, която е изчислена на база на сключените договори с бенефициенти 

и не включва мерките по приоритетна ос 5.  

През годината са регистрирани 178 проектни предложения на стойност на заявената БФП 

14 093 525 евро. От тях са отказани 40 проекта, на стойност на заявената БФП 2 908 593 7 

евро, тъй като проектите не са отговаряли на изискванията за финансиране по програмата и 

с критериите за допустимост.  

През отчетния период са сключени  219 договора, с размер на одобрената БФП  33 720 788 

евро. Към 31 декември 2014 г. 26 договора на стойност 8 360 036 евро са анулирани.  

От сключените през годината нови договори, 11 бр. на стойност на одобрената БФП 9 145 

730 евро, са договорени в условията на договаряне над бюджета по ОПРСР, съгласно РМС 

167 от 08.03.2013 г., изменено с РМС 309 от 19.05.2014 г.  

От сключените договори през периода, 176 бр. в размер на одобрената БФП 13 539 456 евро 

са по МСР на МИРГ, от които 18 бр. на стойност на одобрената БФП 2 195 004 евро, са 

договорени в условията на договаряне над бюджета по мерките в рамките на стратегиите.  

Общо през годината са договорени 20,93% от бюджета на Програмата. През 2014 г. са 

изплатени 11 272 920 евро, което е 11,69% от бюджета на Програмата. 

За целия период на действие на програмата са сключени 511 договора, като 46 от тях са 

анулирани. В сила са 465 договора на обща стойност 99 273 832 евро (74 455 374 евро от 

ЕФР), което е 102,97% от бюджета на Програмата. 

98 от действащите договори са с частни бенефициенти, като общата стойност на частните 

разходи е 33 004 555,79 евро (24 753 416,84 евро от ЕФР)  

В края на 2014 г. са договорени 102.97% от бюджета на ОПРСР. Общо изплатените 

средства са 49 892 761 евро (37 419 570,75 евро от ЕФР), което представлява 51,75% от 

бюджета. 

През 2014 г. са сертифицирани общо 7 710 750,26 евро, от които 4 301 138.73 евро ЕФР. От 
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началото на Програмата възстановените средства от Комисията са на стойност 29 

207 697,20 евро, ЕФР. 

 

Представената по-горе финансова информация не съдържа изпълнението на 

приоритетна ос 5 Техническа помощ. 

 

Данни за финансовото изпълнение на приоритетна ос 5 Техническа помощ: 

Бюджет Общо: 4 820 550 евро ЕФР: 3 615 413 евро  

          

Период 

Подаден

и 

проекти 

Сключени 

договори 

Изцяло 

изплате

ни 

проекти 

Извършени плащания 

Общо ЕФР 

брой 
бро

й 
евро 

%
 к

ъ
м

 

б
ю

д
ж

ет

а брой евро 

%
 к

ъ
м

 

б
ю

д
ж

ет

а 

%
 о

т 

д
о

г.
 

евро 

%
 к

ъ
м

 

Е
Ф

Р
 

1/01-

31/12 

2014 

34 19 1 040 097  21,58 19 860 825  17,86 82,76 645 618  17,86 

към 

31/12/201

4 

228 98 4 472 264  92,77 75 3 017 382  62,59 67,47 2 263 037  62,59 

 

Годишният доклад за изпълнение на Оперативна програма за развитие на сектор 

„Рибарство” (ОПРСР) за 2014 г. е изготвен в съответствие с чл. 67 от Регламент (ЕО) № 

1198/2006 на Съвета.  

През отчетния период мерките, по които се приемаха проектни предложения в различни 

месеци на годината са: мярка 1.1 Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовна 

дейност, мярка 1.3 Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност, мярка 

4.1.А Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие (МСР) и 

покриване на оперативните разходи на рибарските групи и мярка 5.1 Техническа помощ.  

Поради големия интерес и във връзка с това, че все още не беше достигнато планираното 

намаление, съгласно Плана за приспособяване на риболовният флот, със заповед на 

изпълнителния директор мярка 1.1 бе отворена за прием за срок от 20.02.2014 г. до 

30.09.2014 г. или до изчерпване на наличния бюджет.  

През м. май на 2014 г. е издадена заповед на изпълнителния директор на ИАРА за 

прекратяване приема на проектни предложения по мярка 1.3.  

На 30.06.2014 г. съгласно заложените срокове по Наредба 15 от 2010 г. и с оглед указанията 

на УО по повод приема на заявления бе затворена и мярка 4.1.  

Към 31.12.2014 г. активна е единствено мярка 5.1 „Техническа помощ“. За да гарантира 

максимално усвояване на финансовия  ресурс по ОПРСР, Управляващият орган предприе 

законодателни инициативи относно промяна националната нормативна уредба. В резултат 
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на това през 2014 г. бе извършено изменение на, както следва:  

В ДВ, бр. 11 от 07.02.2014 г. e обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 21 от 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

мярка 1.1. „Безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни 

дейности“ по приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен 

флот" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, 

финансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г.  

В бр. 12 от 11.02.2014 г. e обнародвана Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2012 г. за 

условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. 

„Производствени инвестиции в аквакултурата“ по приоритетна ос № 2 „Аквакултура, 

риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и 

аквакултура“ от ОПРСР.   

В ДВ, бр. 11 от 07.02.2014 г. e обнародвана Наредба за допълнение на Наредба № 7 от 2012 

г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. 

„Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура“ на 

приоритетна ос № 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг 

на продукти от риболов и аквакултура“ от ОПРСР.  

В ДВ, бр. 12 от 11.02.2014 г. e обнародвана Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2012 

г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 

„Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за 

разтоварване и покрити лодкостоянки“ от приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от 

ОПРСР.   

В ДВ, бр. 34 от 15.04.2014 г. e обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба 

№ 16 от 2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

мярка 3.5. „Пилотни проекти“ по приоритетна ос № 3 „Мерки от общ интерес“ от ОПРСР.   

В ДВ, бр. 48 от 10.06.2014 г. обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 21 от 2009 г. 

за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. 

„Безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности“.  

Промените в гореописаните нормативни актове са във връзка със сроковете за подаване на 

заявки за окончателно плащане по изпълнени проекти по ОПРСР, усъвършенствана е 

нормативната регулация относно реда и условията за кандидатстване и изплащане на 

безвъзмездната финансова помощ по мерките.  

В ДВ, бр. 64 от 05.08.2014 г., e обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 15 от 2010 

г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. 

„Развитие на рибарските области“, подмярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на 

местните стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по 

Приоритетна ос № 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“ от Оперативна програма 

за развитие на сектор „Рибарство“ на Република България, финансирана от Европейския 

фонд за рибарство за програмен период 2007 – 2013 г.  
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Основните промени в Наредбата са свързани с усъвършенстване на реда и условията за 

оценка на проектните предложения, в това число основанията за отказ на проекти. Промени 

са насочени към условията за допустимост на кандидатите. Въвежда се краен срок за 

приемане на проектни предложения от МИРГ по местната стратегия за развитие - 

30.06.2014 г.    

В ДВ, бр. 96 от 21.11.2014 г., e обнародвана Наредба за изменение на Наредба № 15 от 2010 

г.  Промените в наредбата са насочени към удължаване на срока за сключване на договори 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти по местната стратегия за 

развитие, с цел максимално усвояване на предвидения бюджет по мярка 4.1. „Развитие на 

рибарските области“ и постигане в по-голяма степен на целите на мярката. Удължаването 

на срока за сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за 

проекти по местната стратегия за развитие. 

На 19.05.2014 г. Министерски съвет прие Решение № 309 за изменение на Решение № 167 

на Министерския съвет от 2013 г. за даване на съгласие изпълнителният директор на 

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция, да обяви прием на заявления за 

подпомагане при условие на договаряне над бюджета по мерки от Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2007 - 2013 г. и изпълнителният директор на Изпълнителна 

агенция по рибарство и аквакултури да предприеме необходимите действия по договаряне 

над бюджета по мерки от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ 2007 - 

2013 г. 

Проведено беше едно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативната програма, на 

което се докладва напредъка в нейното изпълнение. Поставен бе фокус върху изпълнението 

на плана за действие за 2014 г. с цел намаляване стойността на средствата, които ще бъдат 

отписани съгласно правилото N+2 и предложение на УО за промяна на финансовия план на 

Програмата. 

През 2014 г. УО води продължителна кореспонденция с Европейската комисия, по 

отношение промяната на финансовия план и произтичащата от това промяна на 

индикаторите по ОПРСР. На 19.09.2014 г. чрез писмена процедура членовете на Комитета 

за наблюдение одобриха изменението на индикаторите и целите на ОПРСР, както и 

изменението на финансовия план на Програмата.  

 

На 23.09.2014 г. чрез електронната система SFC, УО изпраща до Европейската комисия за 

одобрение Версия 4 на ОПРСР, с което се извършва промяна на финансовия план и 

индикаторите по Програмата, с отразена намалената сума от отмяна на задължението за 

2011 в размер на 3 568 500 евро. Процедурата за промяна на Оперативната програма е 

закрита от Европейската комисия с писмо Ref.Ares(2015)480982-05.02.2015 г. 
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3. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА ПО ПРИОРИТЕТНИ ОСИ 

3.1 Информация за физическия напредък по Приоритетните оси 

Информацията за напредъка по показателите за резултат по приоритетни оси е дадена в 

Таблици 1 - 4. 

Таблица 1 Индикатори за изпълнение по Приоритетна ос 1 „Мерки за приспособяване на 

българския риболовен флот“
1
 

Индикатори  
200

7 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

2014 

1. Намаляване 

на 

риболовното 

усилие 

Изпълн

ение 
- - - : 

367 640 

GTdays 

371 128 

GTdays 

391 964
2
 

 

GTdays 

398 441 
GTdays 

Цел - - - 0% - - - - 

База 
 

2. Намаляване 

капацитета на 

флота чрез 

постоянно 

прекратяване 

на риболовни 

дейности в GT 

и kW 

Изпълн

ение 
- - - - 

Кораби: 

8 

 

GT: 441 

kW: 

1514 

Кораби: 

30 

 

GT: 979 

kW:3 690 

Кораби

: 69 

 

GT: 1 

396 

kW: 6 

102 

Кораби: 

90 

GT: 1521 

kW: 

6880 

Цел - - - 

Съгласно 

приетите 

консервац

ионни 

мерки 

- - - 

 

- 

 

База 

 

бруто тонаж: 8 147 GT; налична мощност: 62 924,12 kW (01/01/2007) 

3. Степен на 

модернизация 

на риболовния 

флот (брой 

риболовни 

кораби и % от 

всички) 

Изпълн

ение 
0 0 

1(0%

) 
2 (0%) 2 (0%) 5 (0%) 5 (0%) 

 6 (0%) 

Цел - - - 

- до 55 

(50% от 

риболовни

я флот) 

- до 650 

(30% от 

корабите 

до 12 м) 

- - - 

 

 

 

- 

База брой кораби до 12 м - 2 440; над 12 м - 105 (1/01/2007) 

                                                 
1
 Посочените стойности за изпълнение за съответната година са с натрупване, като в тях не се включва 

базовата стойност; 

2
 „Риболовно усилие“ означава резултатът от капацитета и дейността на даден риболовен кораб; за група от 

риболовни кораби това е сумата от риболовното усилие на всички кораби в групата, съгласно Регламент (ЕС) 

№ 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. 
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Индикатори  
200

7 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 

2014 

4. Мощност на 

сменените 

двигатели и 

намаляване на 

свързаната с 

тях мощност 

по отношение 

kW (% на 

намаление на 

мощността) 

Изпълн

ение 
0 0 0 0 0 0 0 

0 

Цел - - - 

10% от 

мощностт

а на 

модернизи

раните 

двигатели 

- - - 

 

 

- 

 

 

База Налична мощност: 62 924,12 kW (01/01/2007) 

5. Брой 

обучени 

рибари 

Изпълн

ение 
0 0 0 0 0 0 0* 

0 

Цел - - - до 1 000 - - - 0 

База  неприложимо 

Източник: ИАРА  

Забележка: ‘-‘ неприложимо или няма планирани междинни цели; ‘:‘ няма данни. 

Таблица 2 Индикатори за изпълнение по Приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов 

във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и 

аквакултура“
 3

 

Индикатори  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 2014 

Общо за 

сектора 

 

1. Тонове продукция 

от аквакултура 

Изпълнение - - -  - 843 

(+27%) 
1 473 

(+47%) 
2 486 

(+79%) 
3 527.34 

(+112.23%) 
11 207 

Цел - - - + 

50% - - -   

База 
 

3 143 т (2005) 

2. Тонове продукция 

от преработка 

Изпълнение - - - - -  - 1 350 

(+19%) 
3 360.91 

(+46.78%) 
- 

Цел - - - + 

50% - - - -  

База 
 

7 185 т (2005) 

 

 

                                                 
3
 Посочените данни за „Изпълнение“ отразяват увеличението за всяка конкретна година и не включват 

базовата стойност за съответния индикатор за 2005 г. За конкретната година за всеки индикатор увеличението 

се определя като сума на постигнатия напредък от подкрепените предприятия (например: изпълнението на 

индикатор 1 за 2011 г. /843 т. / представлява 27 % увеличение от базовата стойност /3 143 т./). 
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4
 До 2012 г. стопанският риболов е бил разрешен във вътрешните водоеми на страната, акваторията на Черно 

море и р. Дунав. На 03.08.2012 г.  с чл. 17 от ЗРА отпада разрешението за извършване на стопански риболов 

във вътрешните водоеми на Република България., с изключение на р. Дунав, което обуславя  намалението от 

изходното ниво на показателя. Също така, със заповед на министъра на земеделието и храните от януари 2012 

г. се въвежда забрана за улов на есетрови видове в българската акватория на р. Дунав и Черно море. 

3. Тонове 

разтоварена 

риба (от 

риболов в река 
Дунав) 

Изпълнение - - - - - - - - 142.79
4
 

Цел - - - 
+ 

50% 
- - - 

-  

База  400 т (2005)  

4. Дял на 

проектите, 

щадяща 

околната среда 

(% от 

приключилите 
договори) 

Изпълнение - - - 33% 63% 67% 51% 51% - 

Цел - - - 
+ 

10% 
- - - 

-  

База 
 

неприложимо 
 

5 а. 

Увеличаване 

на оборота в 

производствот

о на 

аквакултура  

Изпълнение - - -  -  

454 607  

 евро  

(+18%) 

1 

972 641 
евро 

 (+79%) 

4 

583 620 
  

евро 

(+183%
) 

3 532 335 

eвро 

(+141,29%) 

7 128 

158 

евро 

Цел - - - 
+ 

30% 
- - - 

-  

База 
 

2 500 000 евро (2005)  

5 б. 

Увеличаване 

на оборота в 

рибопреработк
ата  

Изпълнение - - - - - - 

1 

469 220 

евро 

(+15%)  

8 519 586 

евро 

(+ 86,93%) 

 

Цел - - - 
+10

% 
- - - 

  

База  9 800 000 евро (2005)  

6 а. Добавена 

стойност на 

един зает в 

аквакултура 

Изпълнение - - - - 

11 856 

  евро 

(+2371
%) 

23 739 

 евро 

(+4748
%) 

    

27 674 

  евро 

(+5535
%) 

 

6 564,81 

евро 

(+1312,9%) 

 

 

Цел - - - 10% - - -   

База  500 евро (2005)  

6 б. Добавена 

стойност на 

един зает в 
преработката 

Изпълнение - - - - - - 

25 092  

 евро 

(+571%

) 

4 463,07 

евро 

(+101,55%) 

 

Цел - - - 10% - - -   

База  4 395 евро (2005)  

7. Степен на 

модернизиране 
Изпълнение 0 0 0 0 0 0 0 

0 - 
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Източник: ИАРА-УО, освен ако изрично не е посочен друг  

Забележка: ‘-‘ неприложимо или няма планирани междинни цели; ‘:‘ няма данни. 

Таблица 3 Индикатори за изпълнение по Приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес“
5
  

 

Индикатори  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

7 

2014 

1. Брой 

модернизира

ни 

пристанища  

Изпълнение 0 0 0 0 0 0 0 1 

Цел - - - 2 - - -  

База  неприложимо 

2. Брой 

конструирани 

покрити 

лодкостоянки  

Изпълнение - - 0 0 0 0 0  

Цел - - - 2 - - - 0 

База  неприложимо 

3. Брой 

модернизира

ни места за 

разтоварване  

Изпълнение 0 0 0 0 0 0 0  

Цел - - - 2 - - - 0 

База  неприложимо 

4. Брой 

създадени 

организации 

на 

производител

ите  

Изпълнение 0 0 0 0 0 0 0 0 

Цел - - - 2 - - -  

База 
 

неприложимо 

5. 

Повишаване 

средното 

ниво на 

потребление 

на риба 

(кг/годишно) 

Изпълнение - - - 5.3 5.4 10.2
6
 8.9

15
  

Цел - - - 5.5 - 6 - - -  

База 

 

3.5 (2005) 

6. 

Увеличаване 

добавената 

стойност на 

преработенат

а и продадена 

риба 

Изпълнение - - - 0 0 0 0  

Цел - - - + 10% - - -  

База 

 

13.8 млн. евро (2005) 

                                                 
5
 Посочените данни отразяват изпълнението за всяка конкретна година и не включват базовата стойност за 

2005 г. за съответния индикатор; 

6
 Данните са както за консумация в домашни условия, така и за консумация в заведенията за обществено 

хранене. Източник: Национален статистически институт на България (http://oprsr.government.bg/wp-

content/uploads/2013/10/IARA_Doklad_I%D0%86_27-09_2013r.doc)  

на риболовния 

флот във 

вътрешните 

водоеми (река 

Дунав) 

Цел - - - 
+ 

30% 
- - - 

-  

http://oprsr.government.bg/wp-content/uploads/2013/10/IARA_Doklad_I%D0%86_27-09_2013r.doc
http://oprsr.government.bg/wp-content/uploads/2013/10/IARA_Doklad_I%D0%86_27-09_2013r.doc
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7. Брой 

преоборудван

и риболовни 

кораби за 

обучение в 

областта на 

рибарството 

Изпълнение 0 0 0 0 0 0 0 0 

Цел - - - 2 - - -  

База 

 

неприложимо 

 

Източник: ИАРА-УО, освен ако изрично не е посочен друг  

Забележка: ‘-‘ неприложимо или няма планирани междинни цели; ‘:‘ няма данни. 

 

 

Таблица 4 Индикатори за изпълнение по Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на 

рибарските области“
7
  

Индикатори   2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1. Брой създадени 

рибарски групи  

Изпълнение 0 0 0 0 3 6 6 6 

Цел - - - 2 - - - - 

База 0 

2. Територия, покрита 

от рибарски групи 

(кв.км) 

Изпълнение - - 0 0 4 053 7 375 7 375 7 375 

Цел - - - 800 - - - - 

База 0 

3. Население на 

територията, покрита с 

рибарски групи (2011) 

Изпълнение 0 0 0 0 
104 

467 

211 

800 

211 

800 

211 

800 

Цел - - - 25 000 - - - - 

База 0 

4. Работни места, 

създадени или 

поддържани в и извън 

сектор “Рибарство” 

Изпълнение 0 0 0 0 0 2 37 349 

Цел - - - 300 - - -   

База 0 

Източник: ИАРА-УО  

                   Забележка: ‘-‘ неприложимо или няма планирани междинни цели; ‘:‘ няма данни. 

3.2 Специфична информация за приоритетните оси и мерки 

3.2.1 Напредък в прилагането на Приоритетна ос 1 

Приоритетна ос 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовни флот“ цели 

приспособяване на риболовното усилие на Българския риболовен флот към наличните 

ресурси и развитие на конкурентоспособността на флота чрез модернизация на риболовните 

                                                 
7
 Посочените стойности за изпълнение за съответната година са с натрупване; 
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кораби и развитие на човешките ресурси. Бюджетът на Приоритетната ос 1 е 4 661 812 евро 

(3 496 359 евро от ЕФР), което е 4,84% от бюджета на Оперативната програма.  

През 2014 г. са постъпвали проекти само по една мярка от ос 1 – по мярка 1.1. Подадени са 

10 проектни предложения и са сключени 19 договора на обща стойност на публичните 

разходи 416 271 евро. От тях един е анулиран, поради факта, че бенефициентът не е подал 

заявка за плащане в определените за това срокове. Общата стойност на извършените 

плащания през 2014 г. е 853 228 евро, от които 724 722 евро от ЕФР.  

 

Таблица 5 Напредък в изпълнението на Приоритетната ос 1 

 

Бюджет Общо:  4 661 812 евро ЕФР: 3 496 359 евро   

          

Период 

Подаде

ни 

проекти 

Сключени договори 

Изцяло 

платени 

проекти 

Извършени плащания 

Общо ЕФР 

брой брой евро 

%
 к

ъ
м

 

б
ю

д
ж

ет
а
 

брой евро 

%
 к

ъ
м

 

б
ю

д
ж

ет
а
 

%
 о

т 
д

о
г.

 

евро 

%
 к

ъ
м

 Е
Ф

Р
 

1/01-31/12 

2014 
10 19 416 271  8,93 29 

853 

228  
18,30 204,97 724 722  20,73 

към 

31/12/2014 
113 97 

4 513 

443  
96,82 96 

4 506 

680  
96,67 99,85 

3 825 

853  
109,42 

Източник: ИАРА-УО 

 

Напредък в изпълнението на мярка 1.1. „Публична помощ за постоянно прекратяване 

на риболовни дейности“ 

През 2014 г. със Заповед № РД-97 от 30.01.2014, изменена със заповед № РД-384 от 

29.04.2014 г. на изпълнителния директор на ИАРА мярка 1.1 „Публична помощ за 

постоянно прекратяване на риболовни дейности“ е била временно отворена за прием на 

проектни предложения за периода 20.02.2014 до 30.09.2014 г.  

В резултат на засиления интерес от страна на бенефициентите към 31 юли 2014 г. по 

мярката са договорени 4 406 313,56 евро, което е било 96,63% от бюджета на мярката. 

Свободният за договаряне ресурс е бил в размер на 154 753,40 евро.  

В процес на обработка са били два проекта на обща стойност 151 123,94 евро. Отчитайки 

фактът, че средната стойност на последно подадените за оценка проекти е значително по-

висока от остатъчния неангажиран към съответния момент бюджет по мярката (3 629,46 

евро), със заповед № РД-793 от 31.07.2014 г. на изпълнителния директор на ИАРА е 

прекратен приемът на заявления за кандидатстване, поради липса на финансов ресурс.  

През 2014 г. са подадени 10 проектни предложения и са сключени 19 договора на обща 
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стойност 416 271 евро. Общата стойност на сключените договори от старта на 

Оперативната програма е 4 458 986 евро. 

През годината е извършено окончателно плащане по 29 договора за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. Общо извършените плащания са на стойност 

848 008 евро. От стартирането на мярката до 31 декември 2014 г. са разплатени 90 проекта 

на обща стойност на БФП 4 458 428 евро, или 99,99 % от договорените средства. Усвоен е 

96,66 % от общия бюджет по мярката.   

Поради тези причини, УО  възнамерява да промени количествената стойност на индикатора 

„Намаляване капацитета на флота чрез постоянно прекратяване на риболовна дейност в GT и 

KW“. 

 

Таблица 6 Напредък в изпълнението на мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно 

прекратяване на риболовни дейности“ 

 

 

Напредък в изпълнението на мярка 1.2 „Временно прекратяване на риболовни 

дейности” 

По мярка 1.2 няма подадени проектни предложения, поради факта, че не е проявен интерес 

от страна на бенефициентите по ОПРСР, въпреки многократните информационни и 

пояснителни кампании проведени от страна на УО. Финансовият ресурс по мярката бе 

релокиран в мярка 1.1 още през 2013 г. 

Напредък в изпълнението на мярка 1.3 „Инвестиции на борда на риболовните кораби 

и селективност“ 

По мярка 1.3 „Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност“ през 2014 г. 

липсват подадени проектни предложения и няма сключени договори с бенефициенти за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Резултатите от проведени още през 2013 

г. проучвания на заинтересоваността към извършване на инвестиции за модернизация на 

риболовни кораби, допустими за подпомагане по мярка 1.3 показват липса на интерес, 

Период 

Пода

дени 

проек

ти 

Сключени договори 

Изця

ло 

плате

ни 

проек

ти 

Извършени плащания 

Общо ЕФР 

брой брой евро 

%
 к

ъ
м

 

б
ю

д
ж

ет
а
 

брой евро 

%
 к

ъ
м

 

б
ю

д
ж

ет
а
 

%
 о

т 
д

о
г.

 

евро 

%
 к

ъ
м

 

Е
Ф

Р
 

1/01-31/12 

2014 
10 19 416 271  9,02 28 848 008  18,38 

203,7

2 
720 807  20,84 

към 

31/12/2014 
102 90 4 458 986  96,67 90 4 458 428  96,66 99,99 3 789 664  109,55 
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което се илюстрира и от факта, че няма нито едно подадено проектно предложение от 

началото на 2014 г. до затварянето на мярка през месец май същата година. Мярката е 

затворена за прием на проектни предложения съгласно заповед № РД-488/26.05.2014 на 

изпълнителния директор на ИАРА и наличния финансов ресурс бе пренасочен към бюджета 

на мярка 2.6. 

Към настоящия момент по мярка 1.3 са изпълнени и изплатени 6 проекта. Поради тези 

причини, УО  възнамерява да промени количествената стойност на индикатор „Степен на 

модернизация на риболовния флот (брой риболовни кораби и % от всички)“ на „6“. 

Рестриктивните условия по мярката и ниското ниво на подпомагане са основна причина за 

липсата на интерес сред потенциалните бенефициенти. Като основна своя нужда 

заинтересованите страни посочват необходимостта от закупуване на оборудване, което не е 

допустимо за подпомагане по Оперативната програма. 

Поради тези причини, УО възнамерява да промени количествената стойност на индикатор 

„Мощност на сменените двигатели и намаляване на свързаната с тях мощност по 

отношение kW (% на намаление на мощността)“ на „0“. 

. 

Таблица 7  Напредък в изпълнението на мярка 1.3. „Инвестиции на борда на 

риболовните кораби и селективност“ 

 

Период 

Подадени 

проекти 
Сключени договори 

Изцяло 

платени 

проекти 

Извършени плащания 

Общо ЕФР 

брой брой евро 

%
 к

ъ
м

 

б
ю

д
ж

ет
а
 

брой евро 

%
 к

ъ
м

 

б
ю

д
ж

ет
а
 

%
 о

т 
д

о
г.

 

евро 
%

 к
ъ

м
 

Е
Ф

Р
 

1/01-31/12 

2013 
0 0 0  0,00 1 5 220  10,59 0,00 3 915  10,59 

към 

31/12/2013 
11 7 54 457  110,51 6 

48 

252  
97,92 88,61 

36 

189  
97,92 

 

Напредък в изпълнението на мярка 1.4 „Дребномащабен крайбрежен риболов“ и 

мярка 1.5 „Социално-икономически компенсации за управлението на флота“ 

Мярка 1.4 е била отворена за прием на проектни предложения в периода 05.2011 г. – 

04.2013 г. Приемът е прекратен със заповед на изпълнителния директор на ИАРА № РД– 

914 от 03.04.2013 г. поради липсата на подадени проектни предложения, като наличният 

финансов ресурс е бил пренасочен към мярка 1.1. 

Мярка 1.5 е била отворена за прием на проектни предложения в периода 02.2011 г. – 

04.2013 г. Въпреки многократните информационни и пояснителни кампании, проведени от 

страна на УО, приемът е прекратен със заповед на изпълнителния директор на ИАРА № РД 
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– 913 от 03.04.2013 г., поради липса на подадени проектни предложения. 

Заложеният индикатор е „Брой обучени рибари“, който цели измерване на постигнатите 

резултати в подобряване на професионалните умения на рибарите, каквито дейности са 

допустими за подпомагане по мярка 1.4 „Дребномащабен крайбрежен риболов“. След 

проведени регулярни допитвания до потенциалните бенефициенти в сектора и след 

извършен анализ се установи, че нивото на развитие на сектора е такова, че основната 

необходимост е най-вече насочена към модернизация на корабите чрез закупуване на 

оборудване, което обаче не е допустимо за подпомагане по Програмата и бенефициентите 

все още не припознават като своя нужда обученията и повишаване на квалификацията.  

Поради тези причини, УО възнамерява да промени количествената стойност на индикатора 

„Брой обучени рибари“ от 1000 обучени рибари към края на програмния период на „0“.  

Изпълнение на Плана за приспособяване на риболовното усилие 

Планът за приспособяване на риболовното усилие е насочен към постигане на устойчивост 

на експлоатацията и възстановяване на запасите на калкан и трицона в българската 

акватория на Черно море. Планът предвижда намаляване на риболовното усилие, чрез 

постоянно и временно прекратяване на риболовната дейност или чрез технически мерки.  

През 2014 г., с помощта на Оперативната програма, са изведени от риболовния флот 21 

кораба, а общо от началото на прилагане на мярката – 90 кораба. Капацитетът на корабите, 

изведени през 2014 г. е  123,72 GT и 778,02 kW.  

 

Таблица 8  Риболовни кораби, изведени от Регистъра на риболовните кораби на 

Общността с подпомагане по Мярка 1.1 

 

Дължи

на 

Брой кораби Тонаж - GT Мощност - kW 

2011 2012 2013 
2014 общ

о 
2011 2012 2013 

2014 
общо 2011 2012 2013 

2014 общ

о 

От 0 до 

6 м 
0 0 4 

10 
14 0 0 2 

8,07 
10,07 0 0 19 

50,73 69,7

3 

от 6 до 

12 м 
2 8 23 

9 
42 15 44 160 

52,7

6 
271,76 121 418 1 168 

481,0

2 

1 

707 

от 12 

до 18 м 
4 6 11 

2 
23 73 87 183 

62,8

9 
405,89 474 544 1 126 

246,3

3 

239

0,33 

от 18 

до 24 м 
1 7 1 

0 
9 39 289 73 

0 
401 110 993 99 

0 1 

202 

над 24 

м 
1 1 0 

0 
2 314 117 0 

0 
431 809 221 0 

0 1 

030 

Общо 
8 22 39 

21 
90 441 537 418 

123,

72 

1519,7

2 
1 514 2 176 2 412 

778,0

2 

688

0,02 
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Националната схема за извеждане от експлоатация на риболовни съдове от 2012 г. поставя 

различни цели за намаляване на риболовния капацитет в отделните сегменти на флота, с 

оглед на тяхното различно влияние върху биомасата. В сегмента до 6 м. се цели намаляване 

на капацитета с 20%, в сегментите от 6 м. до 18 м. с 30% и в сегментите над 18 м. с 40%. За 

подпомагане по мярка 1.1 в сегментите до 6 м. и над 18 м. са допустими кораби, 

извършващи всякакъв улов, а за сегментите над 6 м. до 18 м. само тези, извършващи улов 

на калкан с хрилни мрежи. 

От скрапираните през 2014 г. 21 риболовни кораба, 47,62% са в сегмента до 6 м., 42,86% в 

сегмента от 6 до 12 м и 9,52% в сегмента от 12-18 м..  

През 2014 г. е постигнато общо намаление на капацитета по сегменти, както следва: - 

мощност - KW – минус 1,29% и тонаж GT – минус 1,61%. 

Изпълнението на показателите общо към 31.12.2014 г. е намаление на мощност - KW – 

минус 11,40% и тонаж GT – минус 19,76%. 

Фигура 1 Скрапирани кораби през 2014 г. по сегменти 

-35,00

-30,00

-25,00

-20,00

-15,00

-10,00

-5,00

0,00

LOA: <6 LOA:
6<12

LOA:
12<18

LOA:
18<24

LOA:
24<40

KW 2010-2014

KW 2014

GT 2010-2014

GT 2014

 

Източник: ИАРА-УО  

3.2.2 Напредък в прилагането на Приоритетна ос 2 

Приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг 

на продукти от риболов и аквакултура” има три основни цели, насочени към 

модернизиране на сектор аквакултура и приспособяването му към пазарните перспективи и 

очаквания; поддържане на устойчив риболов и риболовен флот в р. Дунав и подобряване на 

преработката и маркетинга на продуктите в сектор рибарство. Общият размер на 

публичните средства за Приоритетна ос 2 е 47 848 463 евро, от които 35 886 347 евро 

съфинансиране от ЕФР. На Приоритетна ос 2 се пада 49,63% от общия бюджет на ОПРСР.  

През 2014 г. няма подадени проектни предложения по приоритетна ос две, защото всички 

мерки са с прекратен прием, поради изчерпване на бюджета.  
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През периода са сключени общо 22 договора на обща стойност на договорените публични 

разходи 14 297 976 евро или  29,88% от общия бюджет на приоритетна ос 2. От сключените 

през годината нови договори, 11 бр. на стойност на одобрената БФП 9 145 730 евро, са 

договорени в условията на договаряне над бюджета по ОПРСР, съгласно РМС № 

309/19.05.2014 г. Анулирани са 13 договора, сключени в предходни периоди, тъй като 

бенефициентите са се отказали от изпълнение на инвестицията и/или не са подали заявка за 

плащане в срок. 

По приоритетната ос през периода са регистрирани общо 9 лоши вземания (по м. 2.1 осем и 

по едно по м.2.6) на обща стойност на публичните разходи 448 128,39 евро. Възстановените 

средства са 55 554,65 евро, от които  41 665,99 евро ЕФР, а средствата от националния 

бюджет са 13 888,66 евро.  

През 2014 г. са изцяло разплатени са 15 проекта. Общата стойност извършените плащания 

по приоритетна ос 2 е -2 361 726 евро. 

Стойността е отрицателна, тъй като през периода е извършено връщане на последната 

вноска от капитала на НГФ ЕАД в размер на 7 695 061 евро БФП (7 310 308 евро ЕФР) 

обратно в програмата, като стойностите на сключените договори и плащания на 

бенефициенти през 2014 г. са намалени с тази сума. Сумата на плащанията е намалена и с 

размера на усвоената гаранция по авансово плащане по проект, по който е регистрирано 

лошо вземане. 

С цел по-ясно отчитане и представяне на постигнатия физически напредък по заложените 

по Приоритетна ос 2 индикатори, в Таблица 2, данните за изпълнението на индикаторите до 

2014 г. включително, са на база изпълнените и окончателно платени проекти по съответната 

мярка. Данните в колона „2014 общо за сектора“ представляват данни за целия сектор, като 

актуалността им е към края на последната годината, за която УО разполага с данни. 

Фигура 2 Капацитет по видове аквакултури за изпълнените проекти към края на 

2014 г. 

 

Източник: ИАРА-УО  

През 2014 г. се запазва тенденцията продукцията на аквакултури в България да се доминира 

от производството на риба, следвано от производството на черна мида. Представители 
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главно на две семейства риби формират продукцията от аквакултури в България през 

последните години и могат да се определят като традиционна аквакултура за България. От 

възникването на рибностопанска дейност у нас до сега най-значително остава 

производството на шаранови риби, следвано от това на пъстървови риби.  

Изборът на видовия състав е предопределен, както от климатичните и хидрологични 

условия в страната, така и от традиционните предпочитания на населението към тези 

видове. През последните 5-10 години се наблюдават тенденция на промяна на видовия 

състав на отглежданите хидробионти в насока обогатяване. 

Годишното производство на аквакултури през 2014 г. за сектор ‚Рибарство“ е в размер на 

11 207 тона, от които 9 113 тона риба за консумация, докато през 2013 г. количествата са – 

12 178 тона произведена риба, от която 9 674,28 тона за консумация. От представените 

показатели е видно че декларираните произведени количества аквакултури за 2014 г., са 

намалели спрямо тези през 2013г., което от своя страна се отразява и в количествата риба за 

консумация. Декларирания спад общо в производството на аквакултури през 2014 г. в 

сравнение с 2013 г. е с 0,971 т. 

От данните за производството на основните видове, е видно че, в сравнение с другите 

видове аквакултури през 2014 г. е по-високо производството на дъгова пъстърва, пъстърва 

толстолоб, шаран и черна морска мида. 

 

Фигура 3 Производство на риба и зарибителен материал през 2014 г. за 

сектора

 

Източник: ИАРА-УО  

При сравнение на данните от 2014 г. с тези от 2013 г., за производството на основните 

видове се наблюдава устойчив растеж при производството на дъгова пъстърва. Също така 

се наблюдава растеж на производството на бял толстолоб (+72 тона за 2014 г.), африкански 
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сом (+134 т.) и значителен растеж в производството на черна морска мида (+693 тона). 

Наблюдава се развитие на есетровъдството, което се дължи на ограничителните и 

забранителни мерки по отношение на ползване на естествения ресурс от тези видове риби, 

чиито популации в световен мащаб са силно намалели, а някои – и застрашени от изчезване. 

От друга страна това се дължи и на устойчиво високите цени и постоянно търсене на черен 

хайвер на международните пазари.  

Забелязва се тенденция към ориентиране на производството към есетрови риби с добри 

характеристики и на риба за консумация (чига, сибирска есетра, веслонос, бестер), за което 

влияние оказва и Оперативната програма. 

През последните три години и пъстругата и чигата се появяват в статистическите данни, с 

което се установява тенденция на видова диверсификация в есетровъдството. Наблюдава се 

растеж в производството на чига с близо 2 тона за 2014 г. Интродуцирани са два есетрови 

вида – сибирска есетра и веслонос. За 2014 г. производството на сибирска есетра е над 19 

тона, докато през 2013г. количеството е около 8 тона. Произведените количества веслонос 

за 2014 г. са близо 3 тона повече отколкото през 2013 г.  

През 2014 г. в статистическите данни се наблюдава наличие на производство на други 

хибриди от семейство есетрови в размер на 20 тона. 

Наблюдава се значителен растеж на производството на африкански сом, бяла риба 

сладководна пъстърва и черна морска мида, което се дължи на реализираните проекти за 

изграждане на стопанства за съответните видове по ОПРСР.  

При разглеждане на статистическите данни за производството на аквакултури за сектор 

„Рибарство“ за 2014 г. и сравнението им с тези от 2013 г. се откроява спад в производството 

на шаран с над 1 000 тона. Наблюдава се и намаляване в производството на пъстър 

толстолоб (- 717 т.) и сребриста каракуда (- 108 т.).  

Забелязва се тенденция към ориентиране на производството към есетрови риби с добри 

характеристики и на риба за консумация (чига, сибирска есетра, веслонос, бестер), за което 

влияние оказва и Оперативната програма. 

През последните три години и пъстругата и чигата се появяват в статистическите данни, с 

което се установява тенденция на видова диверсификация в есетровъдството. Наблюдава се 

растеж в производството на чига с близо 2 тона за 2014 г. Интродуцирани са два есетрови 

вида – сибирска есетра и веслонос. За 2014 г. производството на сибирска есетра е над 19 

тона, докато през 2013 г. количеството е около 8 тона. Произведените количества веслонос 

за 2014г. са близо 3 тона повече отколкото през 2013 г.  

През 2014 г. в статистическите данни се наблюдава наличие на производство на други 

хибриди от семейство есетрови в размер на 20 тона. 
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Фигура 4 Разлика в производството на риба и зарибителен материал от 2014 г. 

 

Източник: ИАРА  

Количествата аквакултури произведени през 2014 г. за консумация са над 9 000 тона, от 

които около 2 500 тона са черна морска мида. На база видовете произведени аквакултури се 

открояват по-високи количества при производството на дъгова пъстърва, пъстър толстолоб 

и шаран ( общо над 5 000 тона от цялостното производство на аквакултури за сектора.) 

 

Фигура 5 Тонове произведена риба за консумация през 2014 г. 

 

Източник: ИАРА  

Въпреки произведените над 1 800 тона шаран за консумация през 2014 г. се наблюдава спад 

в производството на вида в сравнение с 2013 г. с около 550 тона. Също така се откроява 

намаляване на производството, в сравнение с 2013 г., на пъстър толстолоб (около – 500 

тона) и дъгова пъстърва (около – 170 т.). 

През 2014 г. се откроява растеж при производството на риба за консумация, в сравнение с 



 

Дирекция „Структурни фондове по рибарство“ 

Изпълнителна агенция по рибарство и 

аквакултури  
 

 

 
 

 

 

23 

2013 г., на черна морска мида – с над 680 тона и африкански сом – с над 130 тона.  

Произведените количества за консумация на сибирска и руска есетра са общо с над 45 тона 

повече отколкото през 2013 г.  

 

Фигура 6 Разлика в произведените количества риба за консумация от 2014 г. 

 

 

Въпреки че през последните години се наблюдава тенденция на постепенно нарастване на 

потреблението на риба и рибни продукти от домакинствата в страната, както е посочено в 

проведеното през 2013 г. изследване от НСИ за консумацията на продукти от улов и 

аквакултури от домакинствата, през 2014 г. тази тенденция не се запазва. Консумацията на 

риба и рибни продукти средно на домакинство и средно на лице са значително по-ниски 

спрямо тези от предходната година.  

Фигура 7. Потребление на риба и рибни продукти (кг.) средно на лице и домакинство 

за 2013 и 2014 г. 
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Източник: предварителни данни на НСИ 
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По предварителни данни на НСИ, през 2014 г. общият внос на риба и рибни продукти в 

България възлиза на 26 944 тона, като не се забелязват драстични повишения или намаления 

спрямо предходната година (26 953 тона). Тенденцията от последните няколко години 

вносът на замразена риба (с изключение на филетата) да заема водещо място в общия внос 

на риба и рибни продукти се наблюдава и през 2014 г. Все пак внесената замразена риба 

през 2014 г. (общо 16 128 тона) бележи спад с около 5 % спрямо 2013 г. За сметка на това се 

отчита значително повишениe във вноса на ракообразни за 2014 г.– общо 1 529 тона, с което 

се отчита ръст от близо 104 % спрямо изминалата година, когато са внесени приблизително 

751 тона. 

Фигура 8 Внос на риба и други водни организми за 2014 г., тона 

55
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16128
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изкючение на филета
филета и други меса от риби

риби сушени, осолени или 

пушени

 
Източник: предварителни данни на НСИ 

 

Наблюдават се и няколко интересни тенденции при вноса по видове жива риба. През 2014 г. 

се забелязва, че количеството внесена пъстърва се е повишило близо два и половина пъти 

спрямо предходната година. Съществено увеличение се забелязва и при импорта на 

тихоокеански сьомги, който е нараснал близо четири пъти и половина. За разлика от 

пъстървата и сьомгата се наблюдава значително понижение в количеството внесена черна 

мида, което е с 85% по-малко от 2013 г. Това може да бъде отдадено на факта, че черната 

мида като естествен вид, обект на отглеждане в морската ни аквакултура, се радва на 

растящ брой мидени ферми- положителна тенденция в последните четири години.  

Таблица 8.1 Внос по видове жива риба и други водни организми, нетно тегло в кг 

  

               Внос/пристигания 

  

2013 2014 

Живи риби 24 337 54 766 

Живи декоративни сладководни риби 10 709 9 519 

Живи декоративни морски риби 2 973 2 861 

Пъстърви 1 550 5 542 
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Шарани  88 _  

Атлантически и тихоокеански червен тон  213 251 

Жив атлантически червен тон  _  192 

Жив тихоокеански червен тон  213 59 

Тихоокеански сьомги  6 583 36 522 

Сладководни риби (с изключение на декоративни, 

пъстърви),змиорки,шарани, ... 
1 442 70 

Миди от вида Mytilus spp., или от вида Perna spp., дори 

без черупки, живи, пресни или охладени 
37 233 5 770 

Миди от вида Mytilus spp., дори без черупки, живи, 

пресни или охладени 
37 233 5 770 

Миди от вида Mytilus spp., или от вида Perna spp., дори 

без черупки, замразени, сушени, осолени или в 

саламура, или пушени 

3 740 4 344 

Миди от вид Mytilus spp., дори без черупки, замразени, 

сушени, осолени или в саламура 
_  2 407 

Миди от вида Perna spp., дори без черупки, замразени, 

сушени, осолени или в саламура 
3 740 1 937 

 

Източник: предварителни данни на НСИ 

 

По предварителни данни на НСИ, през 2014 г. реализираният общ износ на риба и рибни 

продукти е в размер на 7 237 тона, което е с 34% по-малко от предходната година, когато 

общият реализиран износ е възлизал на 10 977 тона. Отчетеният спад в експорта на риба и 

рибни продукти трудно може да бъде отдаден на намалена конкурентост на сектора, тъй 

като засиленото изграждане и модернизиране на предприятия за производство и преработка 

на риба и рибни продукти е тенденция, която се запазва и през 2014 г. Възможно обяснение 

за намаления износ е загубата на определени пазари като според информация, публикувана 

от Министерството на земеделието и храните делът на Русия в общия износ на България на 

пресни или охладени риби е сравнително голям- около 27-28%. 
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Фигура 9. Износ на риба и други водни организми за 2013 и 2014 г., тона 
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Източник: предварителни данни на НСИ, Аграрен доклад на МЗХ за 2014 г. 

Таблица 9 Напредък в изпълнението на Приоритетната ос 2* 

Бюджет 
Общо

:  
47 848 463 евро ЕФР: 35 886 347 евро   

Период 

Пода

дени 

проек

ти 

Сключени договори * 

Изця

ло 

плате

ни 

проек

ти 

Извършени плащания * 

Общо ЕФР 

брой брой евро 

%
 к

ъ
м

 

б
ю

д
ж

ет
а
 

брой евро 

%
 к

ъ
м

 

б
ю

д
ж

ет
а
 

%
 о

т 
д

о
г.

 

евро 

%
 к

ъ
м

 

Е
Ф

Р
 

1/01-

31/12 

2014 

0 22 14 297 976  29,88 15 -2 361 726  -4,94 -16,52 -3 310 306  -9,22 

към 

31/12/201

4 

223 86 55 538 650  116,07 51 29 703 297  62,08 53,48 23 828 536  66,40 

* Тъй като през периода е извършено връщане на последната вноска от капитала на НГФ ЕАД в размер на 7 695 061 евро 

БФП (7 310 308 евро ЕФР) обратно в програмата, стойностите на сключените договори и плащания на бенефициенти през 

2014 г. са намалерни с тази сума. Сумата на плащанията е намалена и с размера на усвоената гаранция по авансово 

плащане по проект, по който е регистрирано лошо вземане. От сключените през годината нови договори, 11 бр. на 

стойност на одобрената БФП 9 145 730 евро, са договорени в условията на договаряне над бюджета по ОПРСР, съгласно 

РМС №309/19.05.2014 г. През периода са анулирани 13 договора, сключени в предходни периоди, тъй като 

бенефициентите са се отказали от изпълнение на инвестицията и/или не са подали заявка за плащане в срок. 

 

Напредък по Мярка 2.1. „Производствени инвестиции в аквакултурата” 

 

По Мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата” се подпомагат инвестиционни 

проекти за изграждане на нови стопанства за отглеждане и развъждане на аквакултури и 

разширяване и/или модернизация на съществуващи стопанства, които допринасят за 

постигане на една или повече от специфичните цели на мярката. 

През 2014 г. няма подадени проектни предложения, предвид ограничените ресурси в 

бюджета на мярката и 66-те броя подадени заявления за кандидатстване още през 2013 при 
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условията на договаряне над бюджета по мерки от ОПРСР в рамките на един месец 

съгласно РМС № 167 от 08.03.2013 г. 

През 2014 г. по Мярка 2.1 са сключени 14 договора с обща стойност на публичните разходи 

16 535 905 евро. От тях 9 бр. на стойност на одобрената БФП 8 163 613 евро, са договорени 

в условията на договаряне над бюджета по ОПРСР, съгласно РМС № 309/19.05.2014 г. 

Договорените в условия на договаряне над бюджета проекти, ще получат реално 

финансиране на проектните си предложения при условие, че в бюджета на мярката бъдат 

освободени средства в следствие на анулиране на вече действащи договори и/или при 

намаляване на стойността на допустимите разходи по други проекти. 

През периода са анулирани 12 договора, сключени в предходни периоди, тъй като 

бенефициентите са се отказали от изпълнение на инвестицията и/или не са подали заявка за 

плащане в срок. 

По мярката има регистрирани 8 лоши вземания, за които размерът на нередната сума в 

частта на публичното финансиране е 415 123,18 евро, от тях финансирането от ЕФР е 313 

592,38 евро, а от националния бюджет е 104 530,8 евро.  

Възстановените нередни суми са в размер на 22 549,44 евро (16912,08 евро от ЕФР и 

5637,36 евро от НБ). 

Нередната сума е регистрирана през 2015 г., но сумата е прихваната при обработката на 

заявката за окончателно плащане през 2014 г. и е в размер на 20 316,06 евро, от които 15 

237 евро е финансирането от ЕФР, а 5 079,02 евро е националното финансиране. 

Изцяло изплатените през 2014 г. договори по мярка 2.1 са 12, с обща стойност на 

публичните разходи 7 550 749 65 евро. Общо от стартиране на мярката до края на 2014 г., 

договорите с окончателно плащане са 42, на обща стойност 1 671 5328,82 евро. 

Общата стойност на изплатената помощ към края на 2014 г. е 18 641 008 евро, 4 661 225 

евро от които изплатени през 2014 г. (28% от договорираните). Делът на изплатените 

средства (като % от договорените) значително е намалял в сравнение с 2013 г. (119,91) 

Причините, на които се дължи това намаление основно се дължат на продължаващите 

проблеми на бенефициентите, при реализацията на техните инвестиционни проекти, които 

са свързани с осигуряване на финансиране за изпълнението им, както и неизпълнение на 

производствените програми при част от бенефициентите на мярката. 

През 2014 г. Управляващият орган извърши мониторинг на изпълняващите се проекти по 

мярка 2.1 в резултат, на който се установи, че част от бенефициентите изпитват 

затруднения при реализиране на своите производствени програми. Незадоволителните нива 

на извършените плащания предвид  високия ръст на договориране се дължат на това, че 

бенефициентите няма как да реализират продукция, която не са успели да произведат.   
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Таблица 10 Напредък в изпълнението на мярка 2.1. „Производствени инвестиции в 

аквакултурата” 

 

Период 

Подаден

и 

проекти 

Сключени договори * 

Изцяло 

платен

и 

проект

и 

Извършени плащания ** 

Общо ЕФР 

брой брой евро 
%
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ъ

м
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%
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евро 

%
 к

ъ
м

 Е
Ф

Р
 

1/01-

31/12 

2014 

0 14 
16 535 

905  
55,34 12 

4 661 

225  
15,60 28,19 3 495 919  15,60 

към 

31/12/201

4 

192 65 
37 881 

575  
126,78 42 

18 641 

008  
62,38 49,21 

13 980 

756  
62,38 

Източник: ИАРА  

"* От сключените през годината нови договори, 9 бр. на стойност на одобрената БФП  8 163 613 евро, са 

договорени в условията на договаряне над бюджета по ОПРСР, съгласно РМС № 309/19.05.2014 г. 

** Сумата на плащанията е намалена и с размера на усвоената гаранция по авансово плащане по проект, по 

който е регистрирано лошо вземане. 

*** През периода са анулирани 12 договора, сключени в предходни периоди, тъй като бенефициентите са се 

отказали от изпълнение на инвестицията и/или не са подали заявка за плащане в срок (два от тях на обща 

стойност 1 236 521 евро са анулирани на 7 януари 2014 г., но са отразени в Годишния доклад за 2013 г.) 

  

При преглед на изпълнение на производствените програми по мерки 2.1 и 2.6 за отчетния 

период  01.01.2014 – 31.12.2014 г.,  УО отчита значително висок процент на неизпълнение 

на заложените цели при голяма част от бенефициентите с проекти по мярка 2.1. Съгласно 

предоставена информация относно изпълнение на производствените програми от 

бенефициентите разликата между заложените количества в тях и реализираните, се дължи 

на форсмажорни обстоятелства, изразяващи се в неблагоприятни метеорологични условия – 

обилни валежи и морски бури, които са довели до увреждане на изградените мидени ферми, 

както и до преливане на редица водоеми и откъсване на преградни стени.  

Постигането на физически напредък по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в 

аквакултурата“ се измерва чрез индикатори „Тонове продукция от аквакултура“, 

„Увеличаване на оборота в производството на аквакултура“ и „Добавена стойност на един 

зает в аквакултура“. Заложените базови стойности по посочените индикатори, както и 

целите са формулирани на база измерване и отчитане на постигнатите резултати за целия 

сектор в България. 

Съгласно предоставените и отчетени данни от УО произведено количество продукция от 

аквакултура през 2014 г. възлиза на 3 527.34 т., което представлява 112% увеличение от 

базовата стойност за индикатора. Съгласно заложените стойности в производствените 

програми количеството на произведената продукция следва да бъде над 4 400 т. за 2014 г., 

което представлява над 20% неизпълнение на заложените цели. 
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При отчитане на реализирания оборот от производството на аквакултура се наблюдава 

увеличение от базовата стойност с 141 %, което представлява спад в оборота в размер на 

1 051 285 евро спрямо отчетените стойности през 2013 г. Очакваният размер на оборота от 

производството на аквакултура за 2014 г. от страна на УО, позовавайки се на заложените 

цели в производствените програми на бенефициентите е над 7 400 млн. евро, на който 

размер е формирана целта за 2015 г. от увеличение на оборота с 598%.  

Нереализираните стойности от оборот за 2014 г. са резултат от неизпълнение на 

производствените програми на част от бенефициентите, част от тях са посочили като 

причина форсмажорни събития като за същите са предоставили на  

УО и необходимите съпътстващи документи за удостоверяване на настъпилите събития. 

Поради неточности при отчитане на изпълнението на производствените програми на част от 

бенефициентите УО е предприел мерки за изискване на допълнителна информация и 

обосновка за несъответствията в заложените цели и отчетените стойности.  

С оглед на гореописаните обстоятелства през 2014 г. се наблюдава и спад в индикатор  

„Добавена стойност на един зает в аквакултура“ в сравнение с 2013 г. с над 19 000 евро, 

поради ниския размер на оборота от производството на аквакултура и годишното 

увеличение на капиталовите разходи за материали, суровини и външни услуги. 

С оглед гореописаната ситуация УО възнамерява да промени количествената стойност на 

индикаторите за постигането на физически напредък по мярка 2.1 „Производствени 

инвестиции в аквакултурата“, както следва:  

o индикатор „Тонове продукция от аквакултура“ на  „+ 175%“ 

o индикатор „Увеличаване на оборота в производството на аквакултура“ на „+420%“  

o индикатор „Добавена стойност на един зает в аквакултура“ на „+4060%“. 

 

Напредък по Мярка 2.2 „Акваекологични мерки“ 

 

Мярка 2.2 „Акваекологични мерки“ е отворена за прием на проектни предложения от 

началото на 2011 година. По нея се подпомагат проекти, насочени към използването на 

методи за производство на аквакултури, благоприятстващи опазването и подобряването на 

околната среда, и съхранението на ресурсите (включително за стартиране на биологично 

производство на аквакултура) и за получаване на сертификати за съвместимост с 

екологичните стандарти. 

Поради достигане на 90% от наличния бюджет по мярката, през м. декември 2012 г. 

временно е прекратен приемът на заявления за кандидатстване. През 2014 година не са 

подписани нови договори.. През годината е извършено плащане на стойност 7 027 евро или 

1,32% от бюджета на мярката. През 2014 г. е анулиран един договор на стойност 4 346 евро. 
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Таблица 11 Напредък в изпълнението на мярка 2.2 „Акваекологични мерки” 

Период 

Подадени 

проекти 
Сключени договори * 

Изцяло 

платени 

проекти 

Извършени плащания 

Общо ЕФР 

брой брой евро 

%
 к

ъ
м

 

б
ю

д
ж

ет
а
 

брой евро 

%
 к

ъ
м

 

б
ю

д
ж

ет
а
 

%
 о

т 
д

о
г.

 

евро 

%
 к

ъ
м

 Е
Ф

Р
 

1/01-31/12 
2014 

0 0 0  0,00 0 7 027  1,32 0,00 5 271  1,32 

към 

31/12/2014 
5 1 39 003  7,34 0 

13 

416  
2,52 34,40 10 062  2,52 

* През периода е анулиран 1 договор, сключен в предходен период, тъй като бенефициентът се е отказал от 

изпълнение на дейностите по проекта. 

Напредък по Мярка 2.5. „Риболов във вътрешни водоеми“ 

Мярка 2.5 „Риболов във вътрешни водоеми“ е отворена за кандидатстване през февруари 

2011 г. По мярката се подкрепя модернизирането на риболовния флот по р. Дунав и 

прилежащата инфраструктура. Подпомагат се инвестиционни проекти, насочени към 

изграждане, разширяване, оборудване и модернизация на рибарски съоръжения на брега на 

реката и проекти за модернизиране на риболовния флот. 

През 2014 г. липсват подадени заявления за кандидатстване, предвид това, че в края на 2013 

г. мярката е с прекратен прием на проектни предложения. Средствата по мярката са 

насочени към мярка 2.6, с цел подпомагане  преработката на продукция от риболов и 

аквакултура и подпомагане развитието на пазара на продукти от риболов и аквакултурно 

производство, като цяло. 

Постигнатият физически напредък по мярката се измерва чрез индикатор „Степен на 

модернизиране на риболовния флот във вътрешните водоеми (река Дунав)“ и „Тонове 

разтоварена риба (от риболов в река Дунав)“.  

С оглед реалния статус на мярката, УО възнамерява да извърши промяна на количествената 

стойност на двата индикатора на „0“. 
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Таблица 12 Напредък в изпълнението на мярка 2.5. „Риболов във вътрешни 

водоеми” 

Период 

Подаден

и 

проекти 

Сключени договори 

Изцяло 

платен

и 

проект

и 

Извършени плащания 

Общо ЕФР 

брой брой евро 

%
 к

ъ
м

 

б
ю

д
ж

ет
а
 

брой евро 

%
 к

ъ
м

 

б
ю

д
ж

ет
а
 

%
 о

т 
д

о
г.

 

евро 

 

 

%
 к

ъ
м

 Е
Ф

Р
 

1/01-

31/12 

2014 

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

към 

31/12/201

4 

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

 

Напредък по Мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от 

риболов и аквакултура“ 

Мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и 

аквакултура“ е отворена за кандидатстване в края на 2009 г. Помощта е насочена в две 

основни направления - за изграждане и модернизация на преработвателни предприятия, и за 

изграждане и модернизация на пазарни структури. 

През 2014 г. няма постъпили заявления за кандидатстване, предвид това, че по мярката не 

приемат проектни предложения от края на 2012 г. с изключение на периода 17.04.2013 – 

17.05.2013 г., в който приемът е разрешен.  

През годината са сключени 8 договора с размер на БФП 5 454 123 евро или 56,37% от 

бюджета на мярката. Два от тях на стойност на одобрената БФП 982 117 евро, са 

договорени в условията на договаряне над бюджета по ОПРСР, съгласно РМС № 

309/19.05.2014 г. 

През 2014 г. изцяло изплатените проекти са 3 на обща стойност на изплатената БФП 

217 667,79 евро. 

През годината са извършени плащания на обща стойност 665 083 евро или 12,19% от 

договорираните средства. Общата стойност на извършените плащания по мярката е 3 293 

556 евро или 34,02% от бюджета на мярката. 
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Таблица 13 Напредък в изпълнението на мярка 2.6. „Инвестиции в преработка и 

маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” 

Период 

Подаде

ни 

проект

и 

Сключени договори * 

Изцяло 

платен

и 

проект

и 

Извършени плащания 

Общо ЕФР 

брой брой евро 

%
 к

ъ
м

 

б
ю

д
ж

ет
а
 

брой евро 

%
 к

ъ
м

 

б
ю

д
ж

ет
а
 

%
 о

т 
д

о
г.

 

евро 

%
 к

ъ
м

 

Е
Ф

Р
 

1/01-

31/12 

2014 

0 8 5 457 132  56,37 3 665 083  6,87 12,19 498 812  6,87 

към 

31/12/201

4 

23 19 9 862 755  
101,8

8 
9 3 293 556  34,02 33,39 2 470 167  34,02 

* От сключените през годината нови договори, 2 бр. на стойност на одобрената БФП  982 117 евро, са 

договорени в условията на договаряне над бюджета по ОПРСР, съгласно РМС №309/19.05.2014 г. 

 

Постигането на физически напредък по мярката се измерва чрез индикатори „Тонове 

продукция от преработка“, „Увеличаване на оборота в рибопреработката“ и „Добавена 

стойност на един зает в преработката“.  

Заложените базови стойности по посочените индикатори, както и целите са формулирани 

на база използване на данни за целия сектор в България.  

Отчитайки индикатора „Тонове продукция от преработка“ през 2014 г. се наблюдава 

нарастване на количествата продукция от рибопреработката с около 47 % от заложената 

базова стойност и с 28 % увеличение на база постигнатите количества спрямо тези през 

2013 г.   

През 2014 г. бенефициентите по подкрепените проекти по мярката отчитат реализиран 

оборот в размер над 8 млн. евро, което е 87% увеличение от заложената базова стойност за 

индикатора. Увеличението на оборота в сравнение с 2013 г. е над 70% или над 6 млн. евро. 

УО предвижда стойностите на оборота от рибопреработката да достигнат увеличение с 

151% от заложените базови стойности в Програмата.  

Заложената базовата стойност на индикатор „Добавена стойност на един зает в 

преработката“ е 4 395 евро на човек. През 2014 г. добавената стойност възлиза на 4 463,07 

евро, което представлява увеличение в размер на 102%. 

Прогнозните данни показват, че тоновете преработената продукция от подпомаганите 

проекти ще достигне 4 689 тона през 2015 г. На база формираната прогнозна стойност, УО 

възнамерява да извърши промяната на  индикатора на „+65%“. 

Прогнозните данни показват, че реализираният оборот от подпомаганите проекти за 

преработка ще достигне 14,842 млн. евро през 2015 г. На база формираната прогнозна 

стойност, УО възнамерява да промени индикатора „Увеличаване на оборота в 

преработката“  на „+150%“. 

Прогнозните данни показват, че добавената стойност на един зает в преработката от 
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подпомаганите проекти ще достигне 16 433 хил. евро през 2015 г. На база формираната 

прогнозна стойност, УО възнамерява да извърши промяна на индикатора на „+370%“ 

Напредък в прилагането на мярка 2.7 „Схема за финансов инженеринг“ 

 

На 18.12.2013 г. УО издаде заповед  за налагане на финансова корекция в размер на 231 756 

евро, за сметка на ИАРА, в изпълнение на препоръките на ОО, отразени в Анекс 14 от 

Окончателния доклад от третия одит на операциите от 17 декември 2013 г., извършен от ОО 

на програмата - ИА ОСЕС. Финансовата корекция е наложена върху разходите за 

управление на схемата за финансов инженеринг по ОПРСР и представлява 100% от 

разходите за управление за периода от 01.01.2011 – 31.12.2013 г. и разходите за управление, 

планирани да се извършат до 31.12.2015 г.  

УО възприе препоръките на  ЕК, направени на 11 декември 2013 г. на Годишната среща за 

преглед на изпълнението на Оперативната програма с представители на Комисията, и 

прехвърли сумата от 15 050 000 лв. (7 695 061 евро по курса на EЦБ  1.9558 лв./евро), 

управлявана от НГФ ЕАД, обратно в бюджета на Оперативната програма. С Анекс № 5 от 

16.01.2014 г. към „Финансовото споразумение за предоставяне на средства за 

осъществяване на гаранционна дейност по ОПРСР 2007-2013 г.“, сумата от 7 695 061 евро 

(15 050 000 лв.) е възстановена от НГФ ЕАД в сметката на ОПРСР 2007-2013 г. на 

17.01.2014 г.  

След възстановяване на сумата Одитния орган информира УО, че изменя препоръка 1 по 

Анекс 14 от Окончателния доклад от третия одит на операциите от 17.12.2013 г., както 

следва: след възстановяването на сумата от 7 695 061 евро в бюджета на Програмата 

общият размер на разходите за управление, дължими към НГФ ЕАД, пада под праговете на 

чл. 45а от ЗОП (ред. от 2012 г.). Поради това ОО препоръчва  финансовото влияние на 

установеното нарушение да бъде преизчислено в съответствие с точка 21 от Насоките на ЕК 

за финансови корекции за нарушения в областта на обществените поръчки, съответно точка 

1 от Приложение № 3 на Методологията за определяне на финансови корекции (ПМС № 

134 от 5.07.2010 г.) и процентът на финансова корекция да бъде намален на 25% от 

разходите за управление“. В писмо от 17.02.2014 г. ОО обръща внимание, че ако до 

приключване на финансовото споразумение УО одобри разходи за управление в размер, 

превишаващ праговете, определени в чл. 45а от ЗОП (ред. от 2012 г.), то финансовата 

корекция следва  да е в размер на 100% от всички отчетени от НГФ ЕАД разходи за 

управление.  

УО установи, че към 31.12.2013 г. действително извършените и отчетени разходи за 

управление на НФГ ЕАД са 138 562,22 евро., с което се надхвърлят праговете по чл. 45а от 

ЗОП (ред. от 2012 г.). В този случай УО следва да наложи финансова корекция в размер на 

100 %  върху размера на разходите и да налага финансова корекция в размер на 100 % всяка 

следваща година  след одобрение на Годишния отчет на НГФ ЕАД. В тази връзка УО 

отмени предходната заповед за финансова корекция от 18.12.2013 г. и издаде нов акт 

(заповед РД-1311/10.12.2014 г.), с който наложи финансова корекция в размер 138 562,22 
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евро или финансова корекция в размер на 100 % върху разходите за управление на НГФ 

ЕАД за периода 01.01.2011 г. - 31.12.2013 г. Сумата е възстановена изцяло от ИАРА в 

бюджета на ОПРСР на 22.12.2014 г.  

След одобрение на Годишния отчет на НГФ ЕАД за 2014 г. УО има готовност да определи и 

да наложи финансова корекция в размер на 100 % от разходите за управление за 2014 г.  

Следва да се има предвид, че за периода от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г. в изпълнение на 

задълженията си за управление на гаранционната схема НГФ ЕАД е учредила 6 броя 

гаранции и 1 контрагаранция  на обща стойност 2 064 098 евро. Към датата на настоящия 

доклад НГФ е усвоил 7 623 385,82 евро от предоставения от ИАРА бюджет по мярка 2.7. в 

размер на  7 669 495,86 евро.  

За периода от стартирането на гаранционната схема през 2012 г. до 2014 г. Националният 

гаранционен фонд е издал 21 гаранции за реализацията на проекти по ОПРСР 2007-2013 г. 

за сумата от 7 000 861 евро и 5 контрагаранции в размер на общо 622 524 евро Гарантирани 

са кредити в размер на 9 878 078 евро. Благодарение на възможността възстановените суми 

по гаранциите да бъдат използвани повторно, НГФ ще има възможност да издава гаранции 

по програмата в срок до 30.09.2015 г. при освобождаване на ресурс вследствие на 

погасявания по вече гарантирани кредити. 

Гаранциите на НГФ по проекти в сектор „Рибарство“ са безплатни за бенефициентите и 

допринасят за по-облекчени условия за кредитиране при 15-те банки-партньори на фонда по 

схемата.   

Таблица 14 Издадени гаранции и контрагаранции през 2014 г. 

Гаранции От 01.01.2014 до 31.12.2014 Общо към 31.12.2014 

Брой издадени гаранции
8
 6 21 

Стойност на кредитите  2 574 102 9 878 078 

Стойност на издадените гаранции  1 970 608 7 000 861 

Стойност на изключените от гаранционния 

портфейл гаранции, в това число:   

- анулирани
9
 1 205 468 120 495 

- погасен кредит
10

 894 774 99 192 

Стойност на платените гаранции 0 0 

Брой отказани гаранции 0 0 

Контрагаранции От 01.01.2014 до 31.12 2014 Общо към 31.12.2014 

Брой издадени контрагаранции
11

 1 5 

Стойност на банковите гаранции  186 981 1 245 049 

Стойност  на контрагаранциите  93 490 622 524 

                                                 
8
 Включени са гаранции със статус „Действаща“ и „Приключена“(Гаранция по която ползвания кредит е 

погасен). 

9
 Гаранции със статус – Анулирана/Анулирана по желание на клиента – гаранции за които няма подписан 

договор за кредит или клиентът се отказал от финасирането. 

10
  Гарации по които ползвания кредит е погасен. 

11
Включени са контрагаранции със статус „Действаща“ и „Приключена“( гаранция с изтекъл срок на 

валидност) 
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Стойност на изключените от контрагаранции, в 

това число: 
0 0 

- анулирани
12

 159 300 159 300 

- отпадане на основание на издаване
13

 426 774 426 774 

Стойност на платените контрагаранции 0 0 

Брой отказани  контрагаранции 0 0 

3.2.3 Напредък в прилагането на Приоритетна ос 3 

Приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес“ e насочена към модернизиране на рибарски 

пристанища, места за разтоварване на уловите, подпомагане организацията на сектора, 

насърчаване професионалните умения и иновациите в сектор „Рибарство”, осигуряване 

устойчивост по отношение на естествените ресурси, разпространяване на ноу-хау, свързано 

със сектора, и промоция на продуктите от риболов и аквакултура.  

Бюджетът на Приоритетна ос 3 е 17 895 215 евро, от които 13 421 411 евро са финансиране 

от Европейския фонд по рибарство и 4 473 803,67 евро представляват национално съ-

финансиране.  

През 2014 всички мерки по приоритетна ос три са с прекратен прием на заявления за 

кандидатстване и в тази връзка, през периода няма постъпили проектни предложения. 

През годината  са сключени два договора на обща стойност 5 467 085 евро или 30,55% от 

бюджета на оста. Анулирани са 2 договора, сключени през 2013 г., тъй като 

бенефициентите са се отказали от изпълнение на инвестицията. Делът на договорените 

средства по ос 3 за целия период на прилагане на Програмата е 100,79% от бюджета на оста. 

През 2014 г. извършените плащания са в размер на 8 795 275  евро или 160,88% от 

договорените средства. Делът на общо извършените плащания по ос 3 за целия период на 

прилагане на Програмата е 9 281 198  евро или 51,86% от бюджета на оста. 

През 2014 г. изцяло изплатени са 12 проекта на обща стойност 1 742 740 евро. За целия 

период на прилагане на Програмата изцяло изплатени са 14 проекта на обща стойност 1 837 

516 евро. 

Таблица 15 Напредък в изпълнението на Приоритетна ос 3 

Бюджет Общо: 17 895 215 евро ЕФР: 13 421 411 евро   
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ни 

проект
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Р
 

                                                 
12

 Контрагаранции със статус – Анулирана/Анулирана по желание на клиента – гаранции за които няма 

подписан договор за кредит или клиентът се отказал от финасирането. 

13
 Контрагаранции по които ангажимента на НГФ е приключил. 
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1/01-

31/12 

2014 

0 2 5 467 085  30,55 12 8 795 275  49,15 160,88 6 596 456  49,15 

към 

31/12/201

4 

64 28 
18 036 

460  
100,79 14 9 281 198  51,86 51,46 6 960 899  51,86 

* През периода са анулирани 2 договора, които са сключени през 2013 г., тъй като бенефициентите са се отказали от 

изпълнение на инвестицията. 

Напредък по Мярка 3.1 „Колективни дейности“ 

Мярка 3.1 „Колективни дейности“ е била отворена за прием на проектни предложения в 

периода 06.2010–11.2012 г. През 2014 г. по мярка 3.1 не са подавани проектни 

предложения., тъй като от края на 2012 г. мярката е с прекратен прием поради изчерпване 

на бюджета. 

През годината няма сключени нови договори. Изцяло изплатени са 2 договора на обща 

стойност 438 583,07 евро. 

Анулиран е един договор в размер на БФП 586 307 евро, тъй като бенефициентът се е 

отказал от изпълнение на дейностите по проекта. 

През 2014 г. за извършени плащания на стойност 333 364 евро или 75,42% от бюджета на 

мярката. Делът на извършените плащания за целия период на действие на Програмата е 

438 470 евро или 99,20% от бюджета на мярката и 66,91% от договорените. 

Индикатор за измерване на физическия напредък по мярката е „Брой създадени 

организации на производителите.От стартирането си до самия финал по мярката не са 

подавани проектни предложения, целящи подпомагане създаването на организации на 

производителите.  

Не е регистриран и интерес за финансиране на сходни дейности. Причина за това е и 

несъвършенството на съществуващото законодателство, което регулира създаването на 

организации на производителите. Този проблем е отчетен и са предприети стъпки към 

актуализиране на законодателството и привеждането му в прагматична рамка, така че през 

следващия програмен период да се създадат реални предпоставки за създаване на 

организации на производителите.  

С оглед гореописаните обстоятелства, УО възнамерява да промени количествената 

стойност на индикатор „Брой създадени организации на производителите“ на „0“. 
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Таблица 16 Напредък в изпълнението на мярка 3.1 „Колективни дейности” 

Период 

Пода

дени 

проек

ти 

Сключени договори * 

Изцяло 

изплат

ени 

проект
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Извършени плащания 

Общо ЕФР 
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й 
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%
 к

ъ
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о
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евро 

%
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ъ
м

 

Е
Ф

Р
 

1/01-

31/12 

2014 

0 0 0  0,00 2 333 364  75,42 0,00 250 023  75,42 

към 

31/12/201

4 

12 5 655 284  148,25 2 438 470  99,20 66,91 328 853  99,20 

* През периода е анулиран един договор, сключен през 2013 г., тъй като бенефициентът се е отказал от изпълнение 

на дейностите по проекта. 

Напредък по Мярка 3.2 „Мерки, предназначени за опазване и развитие на водната 

фауна и флора“ 

Още през 2013 г. поради достигане на 90 % от бюджета по мярката е прекратен приема на 

заявления за кандидатстване. След оттегляне на единственото регистрирано проектно 

предложение, свободните средства по мярката са прехвърлени към мярка 3.3. 

Напредък по Мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски 

пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки“ 

 

Таблица 17 Напредък в изпълнението на мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и 

модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити 

лодкостоянки“ 

Период 

Под

аде

ни 

про

ект

и 

Сключени договори 

Изцяло 

изплате

ни 

проекти 

Извършени плащания 

Общо ЕФР 
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й 
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%
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%
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ъ
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д
ж

ет
а
 

%
 о

т 
д

о
г.

 

евро 

%
 к

ъ
м

 

Е
Ф

Р
 

1/01-

31/12 

2014 

0 1 
4 987 

479  
34,31 0 6 916 054  47,57 138,67 5 187 041  47,57 

към 

31/12/201

4 

3 3 
14 411 

910  
99,13 0 6 916 054  47,57 47,99 5 187 041  47,57 

 

Мярка 3.3 е отворена за прием на проектни предложения в периода 12.2010 – 04.2013 г.  

През 2014 г. по мярка 3.3 е сключен 1 договор със стойност на одобрената БФП 4 987 479 

евро или 34,31% от бюджета на мярката. Делът на сключените договори от началото на 
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действието на програмата е 99,13% от бюджета на мярка (3 договора на стойност 14 411 910 

евро). 

През годината, а и за целия период на действие на Програмата няма изцяло изплатени 

проекти. 

Делът на извършените плащания през 2014 г. възлиза на 6 916 054 евро или 138,67% от 

договорираните и 47,57% от бюджета на мярката. Това е и сумата разплатена по мярка 3.3 

за целия период на действие на ОПРСР. На 3 юли 2014 г. бе сключен третият договор по 

мярка 3.3 с бенефициент община Поморие и с наименование на проекта „Реконструкция и 

модернизация на рибарско пристанище - гр. Поморие“. Общата стойност на инвестицията е 

4 971 136,62 евро.  

През 2014 г. по проекта за реконструкция и модернизация на пристанището в гр. 

Черноморец с бенефициент община Созопол е извършено авансово плащане на стойност 

2 343 41,12 евро. 

През годината по проекта на община Бургас за реконструкция и модернизация на 

пристанище на Сарафово е извършено авансово плащане на стойност 2 343 555,92 евро и 

едно междинно плащане на стойност 2 229 087,63 евро. 

Проектът за реконструкция и модернизация на пристанище Поморие предвижда изграждане 

на двуетажна сграда за рибна борса и административно обслужване и сграда за ремонтна 

работилница, пристанищна инфраструктура с капацитет 120 бр. лодкостоянки за рибарски 

лодки с максимална дължина около 7-12 м и максимална дълбочина на газене до 1,2 метра, 

навигационна система. Основните технологични компоненти на дейността, която се 

предвижда да се извършва след реализация на проекта са улов, съхраняване, преработка и 

първа продажба на риба; производство и продажба на люспест лед. Рибната борса е 

оборудвана с две хладилни камери за съхранение на обработена и охладена риба (от 0 до +4 

°С), по 11.28 кв.м., всяка с капацитет от 2 тона, една хладилна камера (от 0 до -18°С) с площ 

8,74 кв.м за съхранение на опакован люспест лед и една хладилна камера с площ 3.13 кв.м. 

за съхранение на биологични отпадъци, обслужвани от 3 хладилни агрегата ( 2 бр. х 4,1 

kW/400V и 1 бр. – 5,5 kW/400V). В рибната борса са предвидени два ледогенератора за 

люспест лед NTF-SM 1750 с производителност на всеки един от 900 кг./24 ч., съоръжение за 

отделяне на рибата от леда посредством измиване, електронна везна, свързана с централна 

компютърна система, поточна линия и лаборатория, демонстрационна зала, складови, 

хигиенни и административни помещения. 

Към края на 2014 г. се изпълняват и проектите за реконструкция и модернизация на 

рибарски пристанища Сарафово и Черноморец. 

Накратко, планираните дейности по проекта за реконструкция и модернизация на 

пристанище Сарафово включват изграждане на подходяща инфраструктура и оборудване за 

предоставяне на съпътстващи риболова дейности. Предвидено е изграждането на 

комуникации, осигуряващи ток и вода до всяко корабно място, привеждане на кейовия 

фронт във вид, позволяващ ефективно и хигиенично разтоварване и третиране на рибата. На 

територията на пристанището е планирано изграждането на рибна борса, която ще 
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стимулира дистрибуционната мрежа на рибни продукти в региона и ще се превърне в 

център за първа продажба. 

Предвидената за изграждане рибна борса е с обща площ 123 m2, включваща 20 бр. маси 

(1400/900/120mm) и 4 бр. ъглови маси (1760/901 mm).  

Предвидените за изграждане прилежащи складови помещения са с размери 53,75 m2 , в т.ч. 

складово помещение за улов (15,8 m2), складово помещение за амбалаж (10,05 m2) и 

складово помещение за инвентар (18,3 m2). Те ще бъдат обслужвани от 1 бр. ледогенератор 

(150kg/24h; 1,2kW /220V), 1 бр. хладилник за странични продукти от риба (0,2kW/220V; 

600/600/1600 mm) и 1 бр. среднотемпературна хладилна камера (2,2kW/220V) с капацитет 

от 0,5 тона. 

Проектът за реконструкция и модернизация на пристанище в гр. Черноморец предвижда 

изграждането на вълнолом, плаващи понтони, пирс за рибарски кораби, пристани за лодки и 

сграда за рибна борса. Капацитетът на пристанището ще се разшири до 96 стоянки за 

рибарски лодки с дължина от 7 до 12 метра, като ще се открие и възможност за докуване на 

10 кораба с максимално тегло до 200 тона и дължина до 25.5 метра. Чрез изграждането на 

пристаните за лодки с хелинг (релса за приплъзване на плавателни съдове на сушата) те ще 

домуват на брега и през неактивния сезон, като ще има възможност за извършване на 

техническо обслужване и малки ремонти по тях. Проектът включва и изграждането на 

рибна борса с хладилна база за първоначална обработка на уловената риба. Целта е да се 

повиши контролът върху риболовните дейности, да се ограничат нерегламентираните 

продажби и да се създадат условия за директна продажба на улова от рибарите. Така 

потребителите ще могат да купуват риба и рибни продукти без участието на прекупвачи. 

По проекта са предвидени за изграждане сграда за рибна борса и административно 

обслужване е със застроена площ 287,84 m2 и втора сграда със застроена площ 102,23 m2, в 

т.ч.магазин за риба и рибни продукти- 25 m2. Планираните складови помещения и рибна 

борса са с размери 108,33 m2, които ще бъдат обслужвани от 2 бр. среднотемпературни 

хладилни камери за съхранение на продукция (4.1kW/400V; 2500/4500/2300 mm), 1 бр. 

среднотемпературна хладилна камера за съхранение на странични продукти от риба 

(3,0kW/400V; 1300/3100/2300 mm), 1 бр. нискотемпературна хладилна камера за съхранение 

на лед (5,5kW/400V; 2500/2400/2300 mm) и 2 бр. ледогенератори за люспест лед 

(производителност 900kg/24h; 4,6kW/400V; 1210х800х1115 mm). Рибната борса е 

проектирана за обработване на 2 тона продукция на ден.  

На територията на Република България, съгласно разпоредбите на Закона за рибарството и 

аквакултурите, няма регистриран нито един център за първа продажба на риба и рибни 

продукти, също така, съгласно Закона за стоковите борси и тържищата, няма регистрирано 

нито едно стоково тържище за търговия с риба и рибни продукти.  

Постигането на физически напредък по мярката се измерва чрез индикатори „Брой 

модернизирани пристанища“, „Брой модернизирани места за разтоварване“ и „Брой 

конструирани покрити лодкостоянки“.  

За времето на действие на мярката са подадени 3 (три) проектни предложения за 
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реконструкция и модернизация на съществуващи рибарски пристанища. 

Поради тези причини, УО възнамерява да промени количествената стойност на индикатор 

„Брой модернизиране пристанища“ на „3“. 

В посочения период за прием не са постъпвали проектни предложения за модернизация на 

места за разтоварване и предложения за изграждане на лодкостоянки. Не е регистриран и 

интерес за подобни инвестиции. 

С оглед гореописаните обстоятелства, УО възнамерява да извърши промяна на 

количествената стойност на индикатор „Брой модернизирани места за разтоварване“ и 

индикатор „Брой конструирани покрити лодкостоянки“ на „0“. 

Напредък по Мярка 3.4 „Разкриване на нови пазари и промоционални кампании“ 

Тъй като мярката е спряна за прием на проектни предложения в края на 2012 г., през 

отчетния период не са постъпвали нови проектни предложения. През 2014 г. няма сключени 

нови договори. Анулиран е един договор, сключен през 2013 г., тъй като бенефициентът се 

е отказал от изпълнение на дейностите по проекта на стойност 176 828,08 евро. 

През периода изцяло са изплатени 10 проекта на обща стойност на публичните разходи 

1399 045 евро. 

През 2014 г. общата стойност на извършените плащания е 1 545 857 евро публични средства 

или 64,02% от бюджета на мярката. Делът на извършените плащания за целия период на 

действие на ОПРСР е 79,79% от бюджета на мярката. 

 

Таблица 18 Напредък в изпълнението на мярка 3.4 „Развитие на нови пазари и 

промоционални кампании” 

Период 

Пода

дени 

проек

ти 

Сключени договори * 

Изцяло 

изплатен

и 

проекти 

Извършени плащания 

Общо ЕФР 

брой брой евро 

%
 к

ъ
м

 

б
ю

д
ж

ет
а
 

брой евро 

%
 к

ъ
м

 

б
ю

д
ж
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а
 

%
 о

т 
д

о
г.

 

евро 

%
 к

ъ
м

 

Е
Ф

Р
 

1/01-

31/12 

2014 

0 0 0  0,00 10 1 545 857  64,02 0,00 1 159 392  64,02 

към 

31/12/2

014 

39 19 2 489 660  
103,1

1 
12 1 926 674  79,79 77,39 1 445 005  79,79 

* През периода е анулиран един договор, сключен през 2013 г., тъй като бенефициентът се е отказал от изпълнение 

на дейностите по проекта. 

Напредък по Мярка 3.5 „Пилотни проекти “ 

Мярката е спряна за прием на проектни предложения още през месец януари 2013 г. В 

резултат на това през отчетния период не са постъпвали нови проектни предложения. 
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През 2014 г. е сключен един договор на обща стойност на публичните разходи 479 606 или 

95,92% от бюджета на мярката.  

По мярка 3.5 през 2014 и за целия период на действие на програмата няма извършени 

плащания.  

 

Таблица 19 Напредък в изпълнението на мярка 3.5 „Пилотни проекти” 

Период 

Пода

дени 

проек

ти 

Сключени договори 

Изцяло 

изплат

ени 

проект

и 

Извършени плащания 

Общо ЕФР 

брой 
бро

й 
евро 

%
 к

ъ
м

 

б
ю
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ж
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а
 

брой евро 

%
 к

ъ
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б
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ж
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а
 

%
 о

т 
д

о
г.

 

евро 

%
 к

ъ
м

 

Е
Ф

Р
 

1/01-

31/12 

2014 

0 1 479 606  95,92 0 0  0,00 0,00   0,00 

към 
31/12/2014 

9 1 479 606  95,92 0 0  0,00 0,00   0,00 

 

Мярката е спряна за прием на проектни предложения през януари 2013 г. В резултат на това 

през отчетния период не са постъпвали нови проектни предложения. 

През 2014 г. е сключен един договор на обща стойност на публичните разходи 479 606 или 

95,92% от бюджета на мярката.  

По мярка3.5 през 2014 и за целия период на действие на програмата не са извършени 

плащания.  

Напредък по Мярка 3.6 „Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън 

риболова“ 

Мярка 3.6 „Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова“ е била 

отворена за прием на проектни предложения в периода 05.2011– 02.2013 г. Предвид липсата 

на индикиран интерес от страна на потенциалните бенефициенти, наличният бюджет по 

мярката бе пренасочен към мярка 3.4. 

Постигането на физически напредък по мярката се измерва чрез индикатор „Брой 

преоборудвани риболовни кораби за обучение в областта на рибарството“. 

Предвид липсата на индикиран интерес, УО възнамерява да промени количествената 

стойност на индикатор „Брой преоборудвани риболовни кораби за обучение в областта на 

рибарството“ на „0“. 

3.2.4 Напредък в прилагането на Приоритетна ос 4 

Основната цел на Приоритетна ос 4 е устойчивото развитие на рибарските области и 

подобряване качеството на живот в съществуващите рибарски общности. Бюджетът на оста 
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е 21 184 955 евро, от които 15 888 716 евро от ЕФР. 

През годината са разработени, съгласувани и обнародвани две изменения  на Наредба 15
14

 

от 21.05.2010 г. Промените са насочени към условията за допустимост на кандидатите. 

Въвежда се краен срок за приемане на проектни предложения от МИРГ по местната 

стратегия за развитие - 30.06.2014 г. В Наредбата се урежда възможност за промяна в 

бюджетите на местните стратегии за развитие (намаляване или увеличаване на бюджета на 

дадена местна стратегия за развитие). 

 Средствата, с които ще се увеличи бюджета на МСР, ще се осигурят от неусвоения бюджет 

по приоритетна ос 4 и/или от намаленията по договорените средства в процеса на 

изпълнение на поетите ангажименти от крайните бенефициенти по мярка 4.1. „Развитие на 

рибарските области“.  

Второто изменение на наредбата касае удължаване на срока за сключване на договори за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти по местната стратегия за 

развитие, с цел максимално усвояване на предвидения бюджет по мярка 4.1. 

Съгласно информацията предоставена от Местните инициативни рибарски групи, през 2014 

г. те са извършвали дейности по информиране на местните общности за възможностите за 

кандидатстване, като са провели 62 информационни срещи, в които са участвали 305 лица 

от целевите територии. МИРГ са публикували и разпространяват информационни 

материали за местните стратегии и за мерките, по които може да се кандидатства с проекти.  

Всички МИРГ следва да предоставят и индивидуални консултации за условията за 

кандидатстване и разработване на проекти, като по техни данни, през годината са 

предоставени 482 индивидуални консултации на потенциални кандидати. 

Възможностите за кандидатстване, целите и мерките на стратегиите на МИРГ и 

Европейското подпомагане за тяхното финансиране е отразено в 79 публикации в медиите, 

както и в публикувани над 410 вида информационни материали с общ тираж от 3 460 бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Наредба № 15 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 

мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните 

стратегии за развитие и покриване на текущите разходи на рибарските групи" по Приоритетна ос № 4 

"Устойчиво развитие на рибарските области". 
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Таблица 20 Напредък в изпълнението на Приоритетната ос 4  

 

Бюджет Общо:*  21 184 955 евро ЕФР: 15 888 716 евро 

        

Период 

Подаден

и 

проекти 

Сключени договори * 
Извършени плащания ** 

Общо ЕФР 

брой 
бро

й 
евро 

%
 к

ъ
м

 

б
ю

д
ж

ет
а
 

евро 

%
 к

ъ
м

 

б
ю

д
ж

ет
а
 

%
 о

т 
д

о
г.

 

евро 

%
 к

ъ
м

 

Е
Ф

Р
 

1/01-

31/12 

2014 

0 0 0 0,00 3 986 144 18,82 - 2 989 608 18,82 

към 

31/12/201

4 

8 6 21 185 279 100,00 6 401 586 30,22 30,22 4 801 189 30,22 

 

* Разликата между бюджета и стойността на сключените договори се дължи на различните курсове при превалутиране 

на стойностите. 

** Извършените плащания са намалени с размера на върнатите в бюджета на програмата недопустими текущи разходи. 

 

Шестте създадени МИРГ покриват територия от 7 375 кв.км. и население от 211,80 хил. 

души, с което се постигат целите, заложени в Програмата. Четири от групите са 

разположени в района на Черноморското крайбрежие, една по поречието на река Дунав и 

една от групите е вътрешно-териториална. 
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Фигура 10. Карта на МИРГ 

 

 

УО редовно провежда срещи с групите, на които присъстват и представители на 

Разплащателна агенция, Сертифициращия орган и Одитния орган. 

 

Таблица 21  Напредък по изпълнение на местните стратегии за развитие от МИРГ 

 

    

МИРГ 

Бюджет 

общо 

евро 

Бюджет 

ЕФР 

евро 

Под

аде

ни 

про

ект

и 

Сключени договори * 

Извършени плащания 

Общо ЕФР 

бро

й 

бро

й 
евро 

%
 к

ъ
м

 б
ю

д
ж

ет
а 

евро 

%
 к

ъ
м

 б
ю

д
ж

ет
а 

евро 

%
 к

ъ
м

 Е
Ф

Р
 

1/01-31/12 2014 

МИРГ 

1 ШБК 3 600 000 2 700 000 45 39 1 954 732.49 54.3 

1 001 

413.41 27.82 429 177.00 15.9 

МИРГ 

2 ГТС 3 600 000 2 700 000 41 30 1 576 041.70 43.78 832 066.66 23.11 356 600.00 13.21 

МИРГ 

3 ВЗР 3 595 204 2 696 403 12 25 2 138 475.00 59.48 238 042.53 6.62 98 017.51 3.64 
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МИРГ 

4 ПН 3 199 901 2 399 926 23 14 3 141 878.98 98.19 

1 981 

632.99 61.93 849 271.28 35.39 

МИРГ 

5 ПСЦ 3 589 850 2 692 387 15 26 2 926 129.69 81.51 

1 249 

497.17 34.81 535 498.79 19.89 

МИРГ 

6 БДА 3 600 000 2 700 000 31 27 2 338 088.55 64.95 382 662.90 10.63 286 997.17 10.63 

  
21 184 

955 

15 888 

716 167 161 

14 075 

346.41 66.44 

5 685 

315.66 26.84 

2 555 

561.75 16.08 

към 31/12/2014 

МИРГ 

1 ШБК 3 600 000 2 700 000 79 65 3 019 899.19 83.89 

3 168 

295.13 88.01 

1 358 

113.50 50.3 

МИРГ 

2 ГТС 3 600 000 2 700 000 52 38 2 887 009.30 80.19 800 654.64 22.24 200 163.66 7.41 

МИРГ 

3 ВЗР 3 595 204 2 696 403 57 44 3 389 862.27 94.29 675 465.82 18.79 289 485.35 10.74 

МИРГ 

4 ПН 3 199 901 2 399 926 37 28 4 267 242.39 133.36 

1 981 

632.99 61.93 849 271.28 35.39 

МИРГ 

5 ПСЦ 3 589 850 2 692 387 46 38 4 342 763.99 120.97 

1 249 

497.17 34.81 535 498.79 19.89 

МИРГ 

6 БДА 3 600 000 2 700 000 50 36 3 286 324.69 91.29 382 662.90 10.63 286 997.17 10.63 

  
21 184 

955 

15 888 

716 321 249 21 193 101.83 100.04 

8 258 

208.65 38.98 

3 519 

529.75 22.15 
 

 

* От сключените през годината нови договори, 18 бр. на стойност на одобрената БФП  2 195 004 евро, са 

договорени в условията на договаряне над бюджета по мерките в рамките на стратегиите. 

** Извършените плащания са намалени с размера на върнатите в бюджета на програмата недопустими текущи 

разходи. 

*** През периода са анулирани 6 договора, които са сключени през 2013 г., тъй като бенефициентите са се 

отказали от изпълнение на инвестицията и/или не са подали заявки за плащане в срок. 

 

През 2014 г. по местните стратегии са подадени общо  167 проектни предложения.. През 

годината са сключени 176, на обща стойност 13 539 456 евро, което представлява 63,91% от 

общия бюджет на всички МИРГ.В сравнение с 2013 г. делът на сключените договори през 

2014 г. е нараснал с 2,54%. 

Изплатените суми по проекти по Местните стратегии за развитие са на стойност 3 986 143 

евро или 18,82% от бюджета на мярката.  

През отчетния период се наблюдава напредък по отношение на сключените договори, с 

ръст от 2,54% в сравнение с 2013 г. Значително е нараснал делът на извършените плащания 

от 0,91% през 2013 г. на 18,82% през 2014 г.  

И през 2014 г. ФАРНЕТ продължава да оказва методическа помощ на българските МИРГ и 

да ги подпомага в установяване на контакти и възможности за обмен на добри практики с 

групи в други страни-членки.  

През 2014 г. по проекти на местните стратегии за развитие на МИРГ са създадени или 

поддържани в и извън сектор “Рибарство“ общо 349 работни места,  което е увеличение с 

943%  в сравнение с тези през 2013 г. 

Така, още през 2014 г. е достигната и преизпълнена стойността на индикатора „Работни 

места, създадени или поддържани в и извън сектор “Рибарство”. Заложената стойност като 

цел за достигане през 2015 г. е 300 работни места. 
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3.3 Финансова информация 

 

Таблица 22 Финансова информация за 2014 г. за региони по цел Сближаване (в евро) 

 

Приоритетн

а ос 

Платени от 

бенефициен

тите 

разходи, 

включени в 

Заявленията 

за плащане, 

подадени на 

Управлява

щия орган 

Съответства

що 

национално 

публично 

финансиран

е 

Съответства

щ принос от 

ЕФР 

Разходи, 

платени от 

органа, 

който 

отговаря за 

извършване

то на 

плащания 

на 

бенефициен

тите 

Ангажирано 

от УО 

участие на 

ЕФР 

Общо 

размер на 

сертифицир

аните 

плащания 

Общо 

размер на 

сертифицир

аните 

плащания 

ЕФР 

Общо 

плащания, 

получени от 

Комисията 

(ЕФР) 

I=II+III II III IV V 
(към 

31.12.2014) 

(към 

31.12.2014) 
(към 

31.12.2014) 

      

(обикновено 

е равно 
(обикновено 

следва да е 

равно на III) 

      

на I)       

Приоритетна 

ос 1 
853 460.36 128 564.37 724 895.99 853 227.75 724 721.80 853 227.76 724 721.55 851 741.62 

Приоритетна 

ос 2 
5 642 399.62 1 410 599.90 4 231 799.71 -2 361 726 -3 310 306.7 -2 350 420.80 -3 329 540.23 5 858 764.98 

Приоритетна 

ос 3 
8 922 735.64 2 230 683.91 6 692 051.73 8 795 274.38 6 596 455.78 5795139.62 4 346 354.70 2 192 244.61 

Приоритетна 

ос 4 
4 085 696.73 1021424.182 3064272.546 3 988 212.07 2 991 159.05 2475963.99 1 856 972.96 352 038.74 

Приоритетна 

ос 5 
873 291.59 218 322.90 654 968.69 860 824.63 645 618.47 936839.69 702 629.75 731 303.40 

Всичко 

общо: 
20 377 583.93 5 009 595.26 15 367 988.67 12 135 812.83 7 647 648.40 7 710 750.26 4 301 138.73 9 986 093.35 
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Таблица 23 Комулативна финансова информация за 2007- 2013 г. за региони по цел 

Сближаване (в евро) 

  

 

Приорит

етна ос 

Платени от 

бенефициен

тите 

разходи, 

включени в 

Заявленията 

за плащане, 

подадени на 

Управляващ

ия орган 

Съответства

що 

национално 

публично 

финансиран

е 

Съответства

щ принос от 

ЕФР 

Разходи, 

платени от 

органа, който 

отговаря за 

извършването 

на плащания 

на 

бенефициенти

те 

Ангажирано 

от УО 

участие на 

ЕФР 

Общо 

размер на 

сертифицир

аните 

плащания 

(към 

31.12.2014) 

Общо размер 

на 

сертифицира

ните 

плащания 

ЕФР 

Общо 

плащания, 

получени от 

Комисията 

(към 

31.12.2014) 

(ЕФР) 
I=II+III II III IV V 

(към 

31.12.2014) 

      

(обикновено е 

равно 

на I) 

(обикновено 

следва да е 

равно на III) 

 

Приорите

тна ос 1 

4 511 144.77 681 650.32 3 829 494.45 4 506 680.02 3 825 852.82 4 506 270.05 3 825 504.35 3 601 236.15 

Приорите

тна ос 2 

38 259 608.91 6 474 826.54 31 784 782.36 29 703 297.00 23 847 726.40 27 258 823.78 21 967 468.86 19 425 837.05 

Приорите

тна ос 3 

9 448 618.55 2 362 154.64 7 086 463.91 9 281 198.29 6 960 898.72 5 962 275.70 4 471 706.76 2 203 426.73 

Приорите

тна ос 4 

6 589 310.98 1 647 327.74 4 941 983.24 6 401 585.84 4 801 189.38 4 766 995.76 3 575 246.78 2 019 609.56 

Приорите

тна ос 5 

3 044 673.84 761 168.46 2 283 505.38 3 017 382.29 2 263 036.72 2 977 697.14 2 233 272.84 1 957 587.71 

Всичко 

общо: 

61 853 357.04 11 927 127.70 49 926 229.34 52 910 143.44 41 698 704.04 45 472 062.43 36 073 199.59 29 207 697.20 

 

3.4 Анализ на качеството 

През 2014 г. договарянето на средствата по ОПРСР запазва своето сравнително високо 

ниво, като се наблюдава дори леко нарастване в сравнение с 2013 г. И през 2014 г. усилията 

са насочени предимно към инвестиране на средствата от ос 4 и подпомагане изпълнението 

на Местните стратегии за развитие на МИРГ. По приоритетни оси от 1 до 4 има подадени 

177 проектни предложения, 167 от които от бенефициенти на МИРГ. 
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Фигура 11 Изпълнение по години 

 
 

Фигура 12 Обобщено изпълнение по приоритетни оси 

 

 

През 2014 г. е договорен 29,99% (без вноските към НГФ и договорите с МИРГ) от бюджета 

на Програмата, като най-нисък е по ос 1 – 8,93%, а по приоритетна ос 2 и приоритетна ос 3 

са  договорирани съответно 29,88% и 30,55%. Високият процент на договаряне по ос 4 касае 

сключените с МИРГ договори за подпомагане на местните им стратегии. Реално 

сключените договори по МСР представляват 63,91% от бюджета по оста. 

Въпреки илюстрираното намаление на договорените средства през 2014 г. (Фигура 3) се 

наблюдава реален напредък по отношение на договорените проекти в сравнение с 

предходните години. Тази тенденция може да бъде видяна, ако се отчете обстоятелството, 

че голяма част от общата стойност на договорените средства през 2011 и 2012 г. се явяват 
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допълнителните вноски към НГФ и сключените договори за признаване на стратегиите на 

МИРГ. 

Фигура 13 Договарянето по години по проекти по ОПРСР (без вноските към НГФ и 

договорите с МИРГ)  

2009 2010 2011 2012 2013 2014

1,90% 2,39%

4,71%

17,37%

21,24%

29,99%

 

 

През 2014 се наблюдава напредък в разплащането на средствата по одобрените проекти по 

Програмата в сравнение с предходните години, тъй като разплащанията през 2010, 2011, и 

2012 година включват големи суми насочени към гаранционната схема. През 2014 г. са 

разплатени 20,79% (без НГФ) от бюджета на Програмата или 3,65% повече в сравнение с 

2013 г. От началото на прилагането на ОПРСР са разплатени общо  – 51,75% от бюджета. 

 

Фигура 14 Плащания по години по проекти по ОПРСР (без вноски към НГФ) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

0,19% 0,63%

4,29%

7,89%

13,24%

20,79%

13,00%

 

През годината общо четири са мерките, по които са подадени проектни предложения и са 
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сключени договори. Останалите мерки по ОПРСР са с прекратен прием, като причините за 

това са посочени в частта за всяка една от тях в настоящия доклад.  

Въпреки малкото останали отворени мерки през 2014 г., нивото договарянето по програмата 

остава сравнително високо – 20,93%. Делът на извършените разплащания обаче е все още 

сравнително нисък едва 11,69%. Като цяло остава ниско нивото и на общо изплатените 

средства по Програмата – 51,75%., предвид това разплащанията по проектите следва да 

бъдат направени до края на 2015 г.  

Фигура 15 Количествено изпълнение по ОПРСР 
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По приоритетна ос 1 се наблюдава малко увеличение на броя на сключените договори, но 

като цяло продължава тенденцията за интерес само към една от двете отворени за 

кандидатстване мерки – мярка 1.1 „Постоянно прекратяване на риболовна дейност“. През 

2014 г. по мярка 1.1 са сключени 19 договора, но средната стойност на договорите е около 

21 900 евро, което се дължи на факта, че са подкрепени кораби в най-малките сегменти на 

флота. 

Скрапирането на кораби в сегментите от 0 до 6 м. и от 6-12 м., значително спомага за 

намаляване натиска върху популацията на калкана. Сегментът 0-6 метра реализира уловите 

си в зоната, където калканът извършва своите размножителни миграции и където са 

концентрирани предимно млади и маломерни екземпляри. Прекомерната експлоатация на 

вида в тази зона може да окаже негативно въздействие върху възрастовата структура на 

популацията.  

Поради спецификата на мярка 1.1, договорите се изпълняват относително бързо, като част 

от тях приключват преди договорения краен срок. 

До края на 2014 г. с подпомагане от ЕФР са изведени от риболовния флот 21 кораба, с общ 

капацитет 123,72 GT и 778,08 kW.  

По втората отворена до 30.05.2014 г. мярка 1.3 на Приоритетна ос 1 няма регистриран 

напредък. Както през 2013 г. така и през 2014 г. няма подадени проекти и не са сключени 

нови договори. Като цяло поради липса на интерес от потенциалните бенефициенти има 
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голямо изоставане от поставените в Програмата количествени цели за модернизация на 

риболовния флот. От началото на изпълнението на Програмата е подпомогната 

модернизацията само на 6 риболовни кораба. При три от подпомогнатите проекти е 

постигнато подобряване безопасността на борда, а по останалите е подпомогнатo 

подобряването на селективността чрез закупуване и подмяна на риболовни уреди.  

По приоритетна ос 2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и 

маркетинг на продукти от риболов и аквакултури“ през 2014 г. се наблюдава напредък по 

отношение на договорирането - с 1,93% от бюджета повече в сравнение с 2013 г. През 

годината се извърши сключване на 22 договора, като 11 от тях са договорирани над 

бюджета на ОПРСР, съгласно РМС № 309/19.05.2014 г. Тъй като през периода е извършено 

връщане на последната вноска от капитала на НГФ ЕАД в размер на 7 695 061 евро БФП (7 

310 308 евро ЕФР) обратно в програмата, стойностите на сключените договори и плащания 

на бенефициенти през 2014 г. са намалени с тази сума. Стойността на  извършените 

разплащания е намалена с размера на усвоената гаранция по авансово плащане по проект, 

по който е регистрирано лошо вземане. 

 

Фигура 16 Сравнение на сключените договори по мярка 2.1 

0

20

2013 2014

9

14

 

 

Предвид ограничените ресурси по мярка 2.1, през отчетния период няма подадени проектни 

предложения. Сключените договори са 14 бр., от които 9 бр. са договорени в условията на 

договаряне над бюджета по ОПРСР. 

Над 80% от сключените договори са за изграждане или модернизация на стопанства за 

производство на сладководна аквакултура. 

Четири от договорите са за изграждане на специални ферми за отглеждане и преработка на 

водорасли (видове – hlorella и spirulina), очакваното количество за първа прогнозна година 

според производствените програми на бенефициентите е 72,43 тона като бъдещия оборот 

следва да е над 5 млн евро годишно. Част от проектите са за реконструкция и модернизация 

на рибовъдни стопанства. Един от проектите предвижда отглеждане и продажба на сьомга 

като заложеното годишно количество при изпълнение на производствената програма на 

проекта следва да нарасне до 200 тона. 

Един от проектите за модернизация на садково есетрово стопанство предвижда увеличение 

в производството на руска есетра при изпълнение на инвестиционното намерение с 25 тона 

годишно, с което оборота ще нарасне с над 30%. 
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На база заложените производствени програми от бенефициентите очакваното количество 

аквакулури за сключените 14 бр. договори трябва да достигне близо 2 000 тона за първа 

производствена година, а оборота – над 10 000 000 евро.   

При изпълнение на инвестиционните намерения в проектите новосъздадените работни 

места следва да бъдат 87, от които 25 за жени. 

Всички бенефициенти са заложили в своите проекти щадящи околната среда технологии за 

производство на аквакултура. 

В случай на несъответствие между декларираните и заявените в проекта количества, 

съгласно правилата за работа се изчислява процентното съотношение на установената 

разлика. При установяване на разлика между действително декларираното количество 

произведена продукция и количеството в производствената програма, УО изисква от 

бенефициента да представи писмена обосновка относно причините, довели до установеното 

несъответствие, с приложени доказателства. Ако бенефициентът не изпрати обосновка и 

доказателствен материал към нея или УО не приеме за основателни представената 

обосновка с приложени писмени доказателства, УО изпраща на бенефициента уведомление 

за налагане на финансова корекция, съгласно Процедурата за налагане на финансови 

корекции. 

През 2014 г. по мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски 

пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки“ е подписан един договор за 

реконструкция и модернизация на рибарски пристанища (пристанище гр. Поморие).  

Основните технологични компоненти на дейността, която се предвижда да се извършва 

след реализация на проекта са улов, съхраняване, преработка и първа продажба на риба; 

производство и продажба на люспест лед. 

Ще се създадат благоприятни технологични условия: 

1.  За снабдяване с чист (дезинфекциран) амбалаж за натоварване на уловената риба; 

2. За снабдяване с люспест лед от питейна вода, който е произведен и пакетиран в 

обособения обект за първа продажба на риба; 

3.  За снабдяване с ток и вода на плавателните съдове, като се спазват всички изисквания, 

гарантиращи общата безопасност на рибарите на територията на пристанището; 

4. Предоставяне на услуга по разтоварването и транспортирането на уловената риба до 

производственото предприятие, която отговаря на всички съвременни санитарно-хигиенни 

изисквания; 

5. Постъпвайки в предприятието за първа продажба рибата ще се измери като се попълнят 

всички изискуеми данни, след което производствения процес обезпечава спазването на 

всички санитарно-хигиенни изисквания и готовия продукт излиза сертифициран;  

Създават се условия за набавяне на хладилна техника за съхранение на улова, преработката 

му и производство на люспест лед през топлите месеци. Контролните органи получават 

възможност да документира извършването на първа продажба и да изпълнява и други 
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функции по ЗРА. 

Към настоящия момент съществуващото рибарско пристанище разполага с капацитет за 

докуване до 17 лодки. 

В т.н. ”вътрешна зона” са предвидени за изграждане два хелинг/пристани за рибарски лодки 

с общ капацитет 76 плавателни съда от този вид, както и два понтонни пирса с ширина 3,00 

м и дължина по 72 м всеки, изградени от плаващи понтони с общ капацитет на 

щвартованите плавателни съдове – 72 бр.  

Във т.н.”вътрешна зона” по линията на швартоване на западното оградно съоръжение, е 

обособен пристан за малки рибарски кораби (т.н.”таки”) тип ”сейнер”, като пристана е с 

капацитет до 4-5 бр. кораби от този клас. 

Външната зона е пристана за рибарски кораби тип „Балтик” и необходимата маневрена 

полоса от 40 м пред този пристан. Тази зона е разположена между изобати -4,00 и -5,00 м на 

естествените дълбочини на морското дъно. 

Дължините на кейовите фронтове за швартоване или приставане на рибарските кораби и 

рибарските лодки във двете зони са следните:  

- Източен хелинг към Източен ограден вълнолом – с дължина 121.66 м, за приставане на 40 

бр. рибарски лодки и докуването им на суша; 

- Северен хелинг към крайбрежната насипна територия – с дължина 111.64 м, за приставане 

на 36 бр. рибарски лодки и докуването им на суша; 

- Пристан зад плаващите пирсове към крайбрежната насипна територия с обща дължина от 

96.70 м; 

- Плаващи пирсове – два с дължина по 72 м, оборудвани за швартоване на общо 72 бр. 

рибарски лодки; 

Предлаганото проектно решение за изграждането на техническата инфраструктура на 

рибарското пристанище увеличава капацитета на съществуващия рибарски пристан с 

приблизително 120 бр.  лодкостоянки за рибарски лодки с максимална дължина около 7-12 

м и максимална дълбочина на газене до 1,2 метра докуващи на вода и приставащи челно 

към кейовия фронт. 

Основните технологични компоненти на дейността, която се предвижда да се извършва 

след реализация на проекта са улов, съхраняване, преработка и първа продажба на риба; 

производство и продажба на люспест лед. 

През 2014 г. се изпълняват и проектите за реконструкция и модернизация на рибарски 

пристанища Сарафово и Черноморец. 

Чрез планираните мерки ще се осигури устойчиво развитие на сектора с цел опазване на 

рибните ресурси. Изграждането на пристаните за лодки ще създаде възможност за 

извършване на техническо обслужване и ремонти по тях. 

Предвид броя на сключените договори по мярката (общо 3) и дългият период за изпълнение 
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на инвестицията,  УО възнамерява да извърши промяна на индикатора „Брой 

модернизирани пристанища“, цел 2015 г. от „4“ на „3“.  

По мярка 4.1.А. „Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и 

покриване на текущите разходи на рибарските групи“ по Приоритетна ос № 4 „Устойчиво 

развитие на рибарските области“ през 2014 г. може да се отчете значителното подобряване 

на административния капацитет на Местните инициативни рибарски групи. В резултат на 

предприетите действия за популяризиране на мерките и за изграждане на контакти и 

доверие с частния сектор, се наблюдава увеличение на процента на договорените средства 

по местните стратегии за развитие на МИРГ на 63, 91%, с 2,54% повече в сравнение с 2013 

г. с цел да се гарантира максимално усвояване на предвидения ресурс. Във връзка със 

спазване на изискването най-малкото 51% от проектите, заложени в местната стратегия за 

развитие, да бъдат от частния сектор през 2014 г. нараства на участието на частните 

бенефициенти по проекти в рамките на стратегиите на МИРГ. 

Таблица 24 Съотношение на частни спрямо публични бенефициенти 

 

МИРГ % частни бенефициенти % публични бенефициенти 

  

МИРГ 1 ШБК 73.68% 26.32%   

МИРГ 2 ГТС 55.26% 44.74%   

МИРГ 3 ВЗР 48.00% 52.00%   

МИРГ 4 ПН 73.91% 26.09%   

МИРГ 5 ПСЦ 59.46% 40.54%   

МИРГ 6 БДА 74.07% 25.93%   

 

3.5 Ред и условия за мониторинг 

3.5.1 Комитет за наблюдение 

През 2014 г. беше проведено едно заседание на Комитета за наблюдение на ОПРСР 2007-

2013.  

На Тринадесетото заседание на КН на ОПРСР, проведено на 4 юни 2014 г. бе представен 

цялостният напредък по изпълнение на програмата, включващо нивата на договаряне, 

разплащане и сертифициране на средствата по програмата, както и текущи проблеми и 

предприети действия. Управляващият орган на ОПРСР представи предложение за 

разпределение на средства по мерки и промяна на финансовия план на програмата. Част от 

членовете на Комитета аргументирано предложиха средствата приоритетно да се насочват 

към проектите по мярка 2.6, вместо в мярка 2.1, поради липсата на работещ защитен 

механизъм срещу свръхпроизводството. В допълнение беше изразено мнение, че трябва да 

се следят поставените цели и индикатори в програмата – какъв ефект се търси с тези пари, 

като беше предложено в края на всяка година да има отчет какъв е ефектът от похарчените 

средства, както и да има информация за постигане на цели, индикатори, и да се отбележи 
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дали те са изпълнени. На заседанието беше предоставена информация относно дейността на 

НГФ, която членовете на КН имаха възможност да коментират.  

Членовете на КН бяха запознати с предприетите действия по подготовката на следващия 

програмен период като представиха информация за процеса на преговорите за Регламент 

относно Европейски фонд за морско дело и рибарство, за проведените заседания на 

тематичната работна група за разработване на Програма за морско дело и рибарство и 

обсъдените по време на заседанията й работни документи.  

3.5.2 Мониторинг от структурите за координация на Европейските фондове в 

България 

През 2014 г. Управляващият орган на ОПРСР докладва два пъти (през м. април и през м. 

юни) за напредъка на Програмата пред парламентарната Комисия по европейските въпроси 

и контрол на европейските фондове (КЕВКЕФ). На заседание на КЕВКЕФ бе разгледан и 

приет Междинен доклад за 2014 г. относно напредъка по програмите, съ-финансирани със 

средства на ЕС и на страните от Европейското икономическо пространство през периода 

2007-2013 г. и подготовката на Република България за новия програмен период 2014-2020 г. 

В доклада бе представена актуална информация за финансовото изпълнение на Програмата, 

както и за подготовката на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. 

Напредъкът на изпълнението на Програмата бе наблюдаван и от Централно 

координационно звено (ЦКЗ) към Министерския съвет на Република България. 

Представители на ЦКЗ в качеството си на членове на Комитета за наблюдение на ОПРСР, 

участват в процеса на управление и взимане на решения по ОПРСР. В тази връзка, УО 

представя ежеседмична справка за напредъка по отношение на договорените и разплатени 

средства. Също така с цел осъществяване на мониторинг от страна на ЦКЗ, УО всеки месец 

изготвя доклад, в който се описва текущия напредък по оси и мерки, като се излагат 

идентифицираните трудности, проблеми и рискове за изпълнението на Програмата, както и 

предприетите действия за решаването им. В доклада се очертава също и напредъкът при 

подготовката на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 

3.5.3 Мониторинг на равнище проект 

Мониторингът и контролът на изпълнението на договорите се извършва съгласно 

процедурите на действащия към края на 2014 г. отдел „Технически инспекторат“, в 

дирекция „Европейски фонд за рибарство“, сега отдел „Наблюдение и контрол на 

изпълнението“, дирекция структурни фондове по рибарство“ (промяната Устройствения 

правилник на ИАРА, в сила от 21.04.2015 г.) в УО и отдел „Технически инспекторат“ в 

дирекция „Рибарство и аквакултури“ към Държавен фонд земеделие – Разплащателна 

агенция.  

През 2014 г. извършените от УО на ОПРСР проверки на място са общо 316.  
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Фигура 17 Извършени проверки на място през 2014 г. 

316
35

87 проверка преди 
одобрение

междинни проверки

мониторингови проверки

 

3.6 Появили се значителни проблеми и предприети мерки за разрешаването им 
 

И през 2014 г. се запазва склонността на бенефициентите да предоговарят сроковете за 

изпълнение на инвестиционните си проекти, като се възползват и от предоставените им 

възможности за авансови плащания в размер до 50% от инвестицията. Това от своя страна 

води до отлагане на заявките за междинни и окончателни плащания, които са единствените 

допустими за сертифициране.  

Анализирайки изпълнението на ОПРСР и ниския ръст на усвояване на средствата за 

развитие на сектор „Рибарство”, УО ясно дефинира основните проблеми на предприятията 

от сектора при реализацията на инвестиционните проекти, които и през 2014 г. са свързани 

основно с осигуряване на финансирането за изпълнението, а именно: 

 

 Труден достъп до финансиране/кредити за кандидатите от ОПРСР като резултат от 

икономическата и финансова криза изразяващо се в:  

• Липса на оборотни капитали и липса на собствени средства за реализация на 

проектите; 

• Кратка кредитна история на бенефициентите; 

• Относително ниска кредитоспособност на база на финансовата им отчетност; 

• Липса на средства за осигуряване на достатъчно самоучастие за банково 

финансиране; 

• Липса или недостатъчност на активи, с които да се обезпечи необходимото 

банковото финансиране. 

 

Принос за преодоляването на изредените проблеми има реализирането на гаранционната 

схема, прилагана по мярка 2.7 „Финансов инженеринг”, чрез която се улеснява достъпът до 

банково финансиране за бенефициентите по ОПРСР. В резултат от изпълнението на мярка 

2.7 до към датата на настоящия доклад НГФ е усвоил 7 762 254,80 евро от предоставения от 

ИАРА бюджет по мярка 2.7. в размер на  7 669 495,86 евро. 
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 Неизпълнение на производствените програми на част от бенефициентите по  мярка 

2.1 и мярка 2.6. 

В резултат от извършени мониторингови проверки се установи, че голяма част от проектите 

по мярка 2.1 за създаване на нови аквакултурни стопанства са в неизпълнение на 

производствените си програми през 2014 г. Главната причина за това се дължи на 

настъпили форсмажорни обстоятелства, изразяващи се в поредица неблагоприятни 

метеорологични условия. Проливните дъждове и бури са предизвикали  преливания на 

водоемите, разкъсване на защитните съоръжения, увреждане на колекторни линии и цели 

мидени полета, поради което голяма част от произведената аквакултура е унищожена. 

По мярка 2.6 УО в повечето случаи установява несъответствие между планираната 

производствена програма и действително произведени продукти. Не липсват и цялостно 

неизпълнение на производствените програми от страна на бенефициентите. 

В тези случаи, УО изпраща писмо до бенефициента, с което да го информира за 

установеното несъответствие и да изиска от  него да представи писмена обосновка относно 

причините, довели до установеното несъответствие, с приложени писмени доказателства. В 

случай, че бенефициент не изпрати в 10-дневен срок исканите документи или УО не приеме 

за основателни представените такива, се предприемат действия по определяне на  

окончателния размер на  финансовата корекция. След определяне на размера на нейния 

размер, УО предприема действия по администриране на лошо вземане.   

 Предизвикателства при изпълнение на Местните стратегии за развитие на МИРГ 

През 2014 г. съвместните усилия на УО и МИРГ бяха насочени към предприемане на 

всички мерки и действия за прием на максимален брой проектни предложения и успешно 

договаряне на финансовия ресурс по мярка 4.1. В тази връзка, през периода е договорен 

близо 90% от бюджета по МСР. По три МИРГ са сключени договори в условията на 

договаряне над наличния бюджет (МИРГ Поморие-Несебър, МИРГ Приморско-Созопол- 

Царево и МИРГ Бяла-Долни чифлик-Аврен). При останалите три рибарски групи не е 

договорен изцяло заделения ресурс (МИРГ Шабла-Каварна-Балчик, МИРГ Главиница- 

Тутракан- Сливо поле, МИРГ Високи Западни Родопи: Девин-Доспат- Батак). Най-голяма е 

стойността на договорените средства от МИРГ Приморско-Созопол-Царево, а най-голям 

брой договорени проекти има МИРГ Шабла- Каварна- Балчик.  

След приключване на договарянето по мярката за всички МИРГ е изпълнено изискването 

най-малкото 51% от проектите, заложени в местната стратегия за развитие, да бъдат от 

частния сектор. От началото на програмата по мярката са подадени 111 бр. заявки за 

плащане, като само през 2014 г. са подадени 89 бр. В тази връзка започна да се наблюдава 

напредък и по отношение на изплатените/ усвоени средства по МСР, като изплатената през 

периода субсидия е около 62% от общите извършени плащания по мярката. Въпреки това, 

предвид кратките срокове до приключване на Програмата, е възможно да има 

бенефициенти, които няма да успеят да реализират намеренията си. 

С цел максимално усвояване на средствата по мярка 4.1,  УО предприе мерки за 
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подобряване на националната нормативна база. В резултат на това през 2014 се извършиха 

две промени на Наредба № 15 от 2010 г. Първата промяна е обнародвана в ДВ, бр. 64 от 

05.08.2014 г., Основните промени в Наредбата са свързани с усъвършенстване на реда и 

условията за оценка на проектните предложения, в това число основанията за отказ на 

проекти. Промени са насочени към условията за допустимост на кандидатите, с оглед 

спазване изискванията на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 

г. Въвежда се краен срок за приемане на проектни предложения от МИРГ по местната 

стратегия за развитие - 30.06.2014 г. 

С изменението на наредбата се урежда възможност за промяна в бюджетите на местните 

стратегии за развитие /намаляване или увеличаване на бюджета на дадена местна стратегия 

за развитие/. Средствата, с които ще се увеличи бюджета на МСР, ще се осигурят от 

неусвоения бюджет по приоритетна ос 4 и/или от намаленията по договорените средства в 

процеса на изпълнение на поетите ангажименти от крайните бенефициенти по мярка 4.1. 

„Развитие на рибарските области“.   

В ДВ, бр. 96 от 21.11.2014 г., e обнародвана второто за 2014 г. изменение на Наредба № 15 

от 2010 г. Промените в наредбата са насочени към удължаване на срока за сключване на 

договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проекти по местната 

стратегия за развитие, с цел максимално усвояване на предвидения бюджет по мярка 4.1. 

„Развитие на рибарските области“ и постигане в по-голяма степен на целите на мярката. 

Удължаването на срока за сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ за проекти по местната стратегия за развитие е необходимо, тъй като към 

датата на изменението на Наредбата се очаква изготвяне на оценка за обоснованост на 

разходите от външни за ИАРА експерти за около 100 проектни предложения. В случай, че 

не се извърши такава оценка по съответните проектни предложения, то проверката за 

административно съответствие на кандидатите, дейностите и разходите не може да завърши 

с акт на административния орган за одобрение или отхвърляне на проектното предложение.   

  Предприети действия 

Връщането на последната прехвърлена вноска от капитала на НГФ обратно в Програмата 

увеличи размера на средствата, които трябваше да бъдат сертифицирани през годината.. В 

тази връзка. УО по ОПРСР идентифицира риск от загуба на средства. Огромният размер на 

загубата се дължи от една страна на големия брой анулирани проекти през периода, а от 

друга на изтеглянето на сроковете за приключване на дейностите по проектите през 

следващия отчетен период. УО изготви план за действие, с цел своевременно предприемане 

на мерки и действия за намаляване на риска от неусвояване на средства за 2014 г. 

 

В изпълнение на изготвения План са предприети следните действия: 

 

 Прекратена е практиката за сключване на анекси за удължаване сроковете за 

изпълнение по договорите 

 Провеждане на регулярни срещи с бенефициентите за идентифициране на рискови 

проекти, които няма да бъдат изпълнени; както оказване на помощ за заявяване на 
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извършени разходи 

 Подготовка на изменение в програмата за промяна на финансовия план, с цел 

осигуряване на достатъчно средства за финансиране на проекти по мерки с голям 

интерес 

 Мярка 1.1 Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовна дейност е 

повторно стартирана 

 Максимално усвояване на средствата по мярка 5.1 Техническа помощ 

 Ускорено е одобрението и разплащането на проектите по местните стратегии на 

МИРГ 

 Съкратени са сроковете за разплащане на проекти на не повече от 2 месеца 

 С Решение на Министерски съвет № 309 от 19.05.2014 г. е изменено Решение № 167 

от 8 март 2013 г. за даване на съгласие за договаряне над бюджета по приоритетна ос 

2 „Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на 

продукти от риболов и аквакултура“ и по приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес“ 

от ОПРСР, което ще осигури проекти, които биха били изпълнени в случай на отказ 

от изпълнение и/или освобождаване на финансов ресурс. 

С цел намаляване на риска от загуба, съгласно правилото N+2, съвместно с община Бургас, 

бе инициирано искане за второ междинно плащане по проекта на общината, което даде 

възможност на УО да сертифицира извънредни разходи на стойност около 1 789 549 евро 

БФП. Осъществяването на тази инициатива, както и засилената разяснителна кампания 

относно ползата от ранно подаване на заявки за плащане сред бенефициентите намали 

размера на загубата на 10 215768 евро от ЕФР. 

През отчетния период проблем предизвика и липсата на средства в бюджета на ИАРА, 

поради което окончателните плащания по редица проекти по мярка 5.1 „Техническа 

помощ“ бяха извършени в последните дни на изминалата година. В тази връзка и заявките 

за плащане се подадоха много след обявените от МЗ разумни срокове за прием на заявки за 

плащане, което доведе до невъзможност от страна на МЗ да ги обработи и разплати, 

респективно УО да включи сумите в последния сертификат. 

 

Възстановяване заплатите на служителите от дирекция ЕФР, ангажирани на 50% с 

изпълнение на функции по прилагане на ОПРСР. 

През 2014 г. ИАРА възстановява 50% от заплатите на служителите, които са ангажирани с 

изпълнение на функции по прилагане на ОПРСР. Средствата се възстановяват по мярка 5.1 

Техническа помощ по ОПРСР, съгласно препоръка на Европейската комисия от 2013 г. за 

прилагане на единен подход за финансиране на заплатите на служителите, участващи в 

управлението на Програмата за развитие на селските райони и на Оперативна програма за 

развитие на сектор „Рибарство“ 2007-2013 г. Допълнителните възнаграждения за 

постигнати резултати на служителите,  които са ангажирани с изпълнение на функции по 

ОПРСР, се възстановяват на 100 % по линия на техническата помощ по ОПРСР. 
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Кореспонденция с представителите на ГД Морско дело и рибарство, ЕК 

През 2014 г. УО води продължителна кореспонденция с Европейската комисия, по 

отношение промяната на финансовия план и произтичащата от това промяна на 

индикаторите по ОПРСР. На 19.09.2014 г. чрез писмена процедура членовете на Комитета 

за наблюдение одобриха изменението на индикаторите и целите на ОПРСР, както и 

изменението на финансовия план на Програмата.  

На 23.09.2014 г. чрез електронната система SFC, УО изпраща до Европейската комисия за 

одобрение Версия 4 на ОПРСР, с което се извършва промяна на финансовия план и 

индикаторите по Програмата, с отразена намалената сума от отмяна на задължението за 

2011 в размер на 3 568 500 евро. Процедурата за промяна на Оперативната програма е 

закрита от Европейската комисия с писмо Ref.Ares(2015)480982-05.02.2015 г. 

 
 

Препоръки на Одитния орган и предприети действия 

Четвърти системен одит, от ИА ОСЕС (Одитен орган на ОПРСР), за даване на 

увереност относно ефективното функциониране на системите за управление и контрол на 

Управляващия орган и Междинното звено на Оперативна програма за развитие сектор 

„Рибарство“ с обхват – СФР, ДФЗ по Ключово изискване 7 „Предприемане на превантивни 

и коригиращи действия в случай на установени при изпълнени одити системни 

грешки”(септември 2012 г. –  ноември 2013 г.). Период на провеждане от м. 09.2012 г. до м. 

11.2013 г. Дадени са общо 4 препоръки, една от които е изпълнена под условие и три са в 

процес на изпълнение. Одитният орган е оценил системите за управление и контрол в УО 

на ОПРСР на ниво 2 „Работи, но са необходими някои подобрения”. 

Четвърти одит на операциите, от ИА ОСЕС (Одитен орган на ОПРСР), на 

сертифицираните разходи от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. по ОПРСР. Одитът е за 

изразяване на увереност, че декларираните разходи са верни и транзакциите са 

законосъобразни и редовни. Извършен е в периода13 януари 2014 г. – 22 август 2014 г. 

Фактическите проверки са извършени в периода май – юни 2014 г.  В предварителният 

доклад от 28.08.2014 г. са дадени 43 препоръки, от които 10 с финансово изражение. 

Одитният орган е предложил плоска финансова корекция за цялата Програма в размер на 

6,2%. В окончателния доклад от 17.12.2014 г. са дадени общо 8 препоръки, които са с 

финансово изражение. УО постигна по-ниско процентно изражение на корекциите, с което 

намали тежестта както за крайните бенефициенти, така и влиянието на грешката върху 

цялата Програма. Отчетената грешката е 1,66% – под прага на същественост от 2%. 

Препоръката за плоска финансова корекция на ОО за Програмата отпадна. 

През периода е получен Четвърти годишен контролен доклад за ОПРСР 2007-2013 г. от 

ИА ОСЕС. Посочено е, че чрез предприетите действия размерът на остатъчната грешка е 

143 008,70 € или 0,81% от стойността на популацията от сертифицирани разходи. В 

резултат на това се приема, че проектираната грешка е намалена до приемливо ниво – под 

прага на същественост от 2%. На базата на докладите от одитите на системите и на 
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операциите и на одобрената одиторска методология би могло с разумна степен на увереност 

да се декларира, че системите за управление и контрол на ОПРСР работят ефективно, така 

че да дават разумна увереност за точността на представените на ЕК отчети на разходите и 

от там за законосъобразността и редовността на съпътстващите ги транзакции. 

В периода от 12.11.2014 г. до 22.11.2014 г. е проведен одит от Генерална Дирекция МАРЕ 

на ЕК. Обхватът на одита е одобрени проекти между 01.01.2012 г. и 31.07.2014 г. и 

отхвърлените проекти между 01.01.2012 г. и 31.07.2014 г. Одитната извадка се състои от 

общо 8 проекта. Към края на отчетния период УО не е получил официален доклад с 

констатации и препоръки. 

Извършен е и Одит на административния капацитет от Сметната Палата. През м. 

декември 2014 г. стартира провеждането на одит на административния капацитет на органи 

за управление на средства от Европейския съюз за периода 01.01.2007 г. до 31.12.2013 г. от 

Сметната палата. Предоставени са отговори на отправените 38 въпроса, съгласно писмо с 

изх. № 12-25-42/30.09.2014 г. Към края на отчетния период УО не е получил официален 

доклад с констатации и препоръки. 
 

3.7 Препоръки на Комисията след годишния преглед на Оперативната програма 

След годишния преглед за изпълнението на Оперативната програма бяха отправени 

следните препоръки: 

Годишен доклад по прилагане (ГДП) за 2013 г. и последващи действия: 

Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ очерта важността на включването на вярна 

информация за развитието на сектора в Годишните доклади, които да са основа на 

стратегически решения относно използването на средствата на ЕС. 

Текущо състояние на изпълнението и ангажиментите / нов финансов план: 

Договорените средства представляват 107% от общата обществена помощ  за целия 

финансов период, докато плащанията представляват 55% от общата публична помощ. В 

резултат на отмяната на финансов ангажимент n+2 в края на 2014г., делът на ЕФР за 

България ще бъде намален на приблизително 62 милиона евро.  

Има и отклонение от 2 милиона евро поради това, че България е приложила различни 

ставки на съфинансиране. ИАРА трябва да се справи и с този аспект. 

Отмяна на финансов ангажимент 2014 г. и допълнителни изменения на ОП: 

Извършване на необходимия анализ върху сумите, които са на разположение за 

безпроблемното прилагане на програмата и осите на ОП, които ще бъдат отменени като 

финансов ангажимент. 

Размерът на сумите, действително изплатени на бенефициенти е бил/продължава да бъде 

много малък. Според първоначалните заключения на Комисията, това е размерът , загубен 

при отмяна на финансов ангажимент n+2, възлизащ на 10.216.256 евро. Към тази сума не се 

отчитат сумите, поискани за разглеждане съгласно член 92 от ЕФР. 
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Предвид на настоящата необходимост за изменение на ОП на ЕФР поради отмяна на 

финансов ангажимент n+2 (края на 2014г.) и имайки предвид , че България вече подаде 

молба за изменение на ОП през октомври 2014 г., Комисията предложи, с цел 

продуктивност, да слее двете изменения на ОП в едно. По този начин ограниченият бюджет 

по Приоритетна Ос 1 също ще бъде изменен, за да съгласува с официално одобрените суми.  

Текущо състояние на изпълнение по Оси: 

Ос 2: Приблизително 50 милиона евро бяха представени съгласно мярка 2.1. „Инвестиции в 

аквакултури“, въпреки че вече няма налични средства. С оглед на това,че много от тези 

проекти са за видове с ограничен пазарен потенциал, повече внимание ще бъде обърнато на 

определянето на изборните критерии в съответствие с ЕФМДР и тяхно присъединяване към 

Многогодишния национален стратегически план за аквакултури (МНСПА). 

Ос 3: Комисията потвърди, че пристанищата в Сарафово, Черноморец и Поморие 

понастоящем са в процес на модернизация в съответствие с Ос 3.  

Ос 4: Комисията изтъкна положителния прогрес, постигнат в съответствие с Ос 4, по която 

6.4 милиона евро бяха разпределени за по-малко от година. Възможността за прехвърляне 

на n+2 суми по Ос 4 с, предложена от ИАРА, бе отхвърлена от Генерална дирекция заради 

липсата на съответствие с настоящите Разпоредби на ЕФР. 

Представяне на системата за управление и контрол на ОП: 

Въпреки високия прогнозиран процент на грешка (4,05%), посочен в Годишния доклад за 

контрола, който би трябвало да доведе до прекъсване на плащанията, Комисията няма да 

предприеме действия преди одиторите да завършат своя анализ. 

Положение на ангажиментите и бъдещи перспективи: 

Необходимо е УО да положи значително усилие, с цел ускоряване на плащанията през 2015 

г., както и да обърне внимание на подготовката на действията във връзка с приключването 

на програмата. 

Институционални структури и преминаване към Системата за управление и контрол 

на ЕФМДР: 

Комисията приветства създаването на специален отдел за рибарство и морско дело в 

Министерството на земеделието и храните и изрази увереност, че веднага щом ИАРА бъде 

освободена от тежестта на координация на политиката, агенцията ще се отличи на 

техническо ниво в рамките на ЕФМДР. 

Положение на ангажиментите и бъдещи перспективи: 

Комисията изразява загрижеността си по отношение на слабото усвояване на средства от 

ОП и необходимостта от навременно планиране на действия по прекратяването на 

програмата, за което УО трябва да положи значителни усилия. 

След годишния преглед за изпълнението на Оперативната програма УО носочи своите 

усилия към преодоляване на посочените слабости и предизвикателства. 
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На 23.04.2015 г. е получено писмо от Европейската комисия, Ref.Ares(2015)1726180-

23/04/2015, където се посочва, че окончателният размер на сумата за отмяна на поети 

задължение от годишния транш за 2012 г., определен от страна на ЕК е 9 525 078 евро, след 

анализ на допълнителната информация по отношение на проектите, които попадат в 

обхвата на чл. 92 от Регламент (ЕО)1198/2006 г. на Съвета. 

С оглед по-добрата преценка от кои мерки ще се извърши отмяната на поети задължения, 

УО извърши мониторинг на изпълняващите се проекти по Програмата. Обхватът на 

проверките изследва наличието на финансов ресурс, етап на провеждане на процедура по 

ЗОП, времеви график за изпълнение на заложените дейности, наличието на стартирани 

дейности по проекта и др. В резултат на гореописаните действия се устави,  че броят на 

рисковите проекти, които няма да получат реализация е твърде малък. След анализ на 

резултатите от мониторинга УО подготви проект на коригиран финансов план, в който е 

отразена намалената сума от помощта за 2012 г., включително сумата за отмяната през 2011 

г. по приоритетни оси на оперативната програма. 

В  новия финансов план се предвижда уравновесяване на интензитета на помощта по 

проектите по приоритетна ос 1 и по приоритетна ос 2, като ЕФР финансирането се 

приравни на 75% спрямо националното финансиране от 25% за мерки 1.1 и 2.7.  

УО инициира сключване на анекс за промяна на Споразумението с Национален 

гаранционен фонд във връзка с приравняване на бюджета по приоритетна ос 2 към 

допустимото съотношение на източниците на финансиране 75/25. 

Сумата необходима за покриване на разликата в интензитета на помощта и приравняване в 

съотношение 75/25 по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовна 

дейност“ е  предвидено да бъде заделена като финансов ресурс в бюджета на мярката. 

Заложените крайни срокове за изпълнение на проектите в по-голяма част от сключените 

договори с бенефициентите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ОПРСР е 

31 август 2015 г. С оглед успешното реализиране на договорените проекти и минимизиране  

на риска от загуба на средства през 2015 г., УО инициира промяна на срока на изпълнение 

на инвестициите в наредбите по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата”, 

мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” и 

мярка 3.3  „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища”, в 

съответствие с чл. 55, параграф 1 от Регламент (ЕО)1198/2006 на Съвета за Европейския 

фонд за рибарство. 

В допълнение, към датата на изготвяне на настоящия доклад са достигнати 64% на 

изплатените средства по програмата или с 12% повече в сравнение с разплащанията в края 

на 2014 г. 

Предвид необходимостта от подготовката на действията във връзка с приключването на 

оперативната програма УО предвижда обучение на екип, който ще бъде ангажиран с този 

процес. 

В изпълнение на препоръката на Комисията относно преминаване на Система за управление 

и контрол на ЕФМДР към Министерството на земеделието и храните, с Решение № 211 от 6 
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април 2015 година Управляващ орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 

вече е дирекция „Морско дело и рибарство“ (МДР), МЗХ.  

Съгласно Решение № 211, функциите на междинни звена за Програмата за морско дело и 

рибарство 2014-2020 г. се изпълняват от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 

и от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция. 

Междувременно, дирекция МДР, МЗХ съвместно с дирекция „Структурни фондове по 

рибарство“, ИАРА (съгласно ПМС № 90/16.04.2015 г.) продължават процеса на отразяване 

на постъпилите от ЕК коментари в проекта на ПМДР. 

Възползване от условията на чл. 92 от Регламент (ЕО) 1198/2006 

Съгласно чл. 92 относно прекъсване на срокове поради съдебни производства и 

административни жалби, на раздел 7 Автоматично отпадане на задължения от Регламент 

1198/2006 на Комисията е възможно сумата, която потенциално може да бъде засегната от 

автоматично отпадане на задължението, да се намали със сумите, които сертифициращият 

орган не е могъл да декларира пред Комисията заради операции, прекратени поради 

съдебни производства и административни жалби. Това може да стане само при условие че 

държавата членка изпрати на Комисията информация за причините до 31 декември на 

втората година след бюджетното задължение, както е определено в чл. 90 на същия 

регламент. В тази връзка Сертифициращия орган изпрати писмо до Комисията относно 

прилагането на чл.92 от Регламент 1198/2006 за ОПРСР, като подробно са описани три 

случая попадащи в хипотезата на посочения член и сумата която след решение на 

Комисията е възможно да не отпадне съгласно правилото N+2 е 125 хил. лв. от ЕФР. 

Допълнително ще се ревизира статуса на представените през 2013 г. случаи по чл. 92, което 

може допълнително да намали загубата за 2014 г. 

По време на годишната среща ЕК обърна внимание на проблеми с административния 

капацитет и необходимостта от преструктуриране на УО и поемане на функциите на УО за 

новия програмен период от дирекция МДР в МЗХ. 

На 23.04.2015 г. е получено писмо от Европейската комисия, Ref.Ares(2015)1726180-

23/04/2015, в което се посочва, че окончателният размер на сумата за отмяна на поети 

задължение от годишния транш за 2012 г., определен от страна на ЕК е 9 525 078 евро, след 

анализ на допълнителната информация по отношение на проектите, които попадат в 

обхвата на чл. 92 от Регламент (ЕО)1198/2006 г. на Съвета. 

3.8 Повторно платена или повторно използвана помощ  

Във връзка с обстоятелства, определени в член 56 и член 96, параграф 2 от Регламент (ЕО) 

№ 1198/2006 относно повторно платена или повторно използвана помощ, към края на 2014 

г. са възстановени средства по регистрирани нередности и наложени финансови корекции 

от страна на българските власти по проекти в размер на 75 870,71 евро. Възстановените 

суми по програмата са използвани повторно за финансиране на други проекти. 
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3.9 Значителна промяна по смисъла на чл. 56 от Регламент (ЕО) № 1198/2006 на 

Съвета  

Към края на 2014 г. не са регистрирани случаи на значителна промяна по смисъла на 56 от 

Регламент (ЕО) № 1198/2006. 

3.10 Промени в контекста и общите условия за изпълнението на Оперативната 

програма 

 

През 2014 г. икономическата активност в България се повишава, като темпът на растеж на 

БВП в реално изражение се е ускорил до 1.7%. Основен принос за растежа се явява 

частното потребление, което се възстановява след отчетения спад през 2013 г. В 

съответствие с плавното подобряване на ситуацията на пазара на труда, изразено в 

понижаване на безработицата и слабо нарастване на заетостта.  

Сериозен риск за икономиката е продължителния период на дефлация в страната. При 

потребителските цени дефлацията се дължи главно на спад в цените на транспортните 

горива и може да се очаква това да окаже известно положително влияние върху частното 

потребление. От друга страна, ако дефлацията обхване отново и други групи стоки и 

услуги, това може да ограничи печалбите на фирмите, което ще предизвика отлагане на 

инвестиционни планове и намаление на разходите за труд. 

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ПОМОЩ 

Изпълнението на Приоритетна ос 5 
  
           

Бюджет Общо: 4 820 550 евро ЕФР: 3 615 413 евро   

          

Период 

Подадени 

проекти 
Сключени договори 

Изцяло 

изплатени 

проекти 

Извършени плащания 

Общо ЕФР 

брой брой евро 

%
 к

ъ
м

 

б
ю

д
ж

ет

а брой евро 

%
 к

ъ
м

 

б
ю

д
ж

ет

а 

%
 о

т 

д
о

г.
 

евро 

%
 к

ъ
м

 

Е
Ф

Р
 

1/01-31/12 

2014 
34 19 1 040 097  21,58 19 

860 

825  
17,86 82,76 645 618  17,86 

Макроикономически показатели 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Брутен вътрешен продукт 

(годишен реален темп на изменение, %) 

-5.5 0.4 1.8 0.6 0.9  

1.7  

Индекс на потребителските цени 

(измение спрямо предходен период, %) 

0.6 4.5 2.8 4.2 -1.6  

-1.4  

Безработица 9.1 9.2 10.4 11.4 11.8 10.7  

Вътрешен кредит (% от БВП) 69.6 70.9 71.3 70.5 73.0 63.3  

Междубанков паричен пазар (лихвен процент) 2.43 0.30 0.24 0.11 0.05 0.06  

Лихвен процент по дългосрочни кредити за нов бизнес 11.82 11.28 10.72 9.67 8.91 8.11  
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към 

31/12/2014 
228 98 4 472 264  92,77 75 

3 017 

382  
62,59 67,47 

2 263 

037  
62,59 

 

През 2014 г. са одобрени 19 проекта по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”, с обща 

стойност на публичните разходи 1 040 097 евро, от които 780 073 евро ЕФР. От началото на 

Програмата са одобрени общо 98 проекта на стойност 4 472 264 евро. Изплатените средства 

възлизат на стойност 3 017 382 евро, от които 860 825 евро са платени през 2014 г.  

Одобрените проекти през 2014 г. по техническата помощ са за следните дейности:  

 Наемане на независими оценители за участие в оценяващи комисии и изготвяне на 

комплексна оценка на инвестициите, свързани със строителство 

 Наемане на независими оценители, които ще извършат оценка на технологичното и 

специализираното производствено оборудване 

 Подготовка и провеждане на заседания, срещи и др. мероприятия, свързани с 

разработването и обсъждането на ПМДР за периода 2014-2020 г. 

 Разходи за преводачески услуги 

 Наемане на допълнителен персонал, който да оказва методическо и експертно 

съдействие на служителите от УО 

 Разходи за командироване на служителите, ангажирани в управлението, 

изпълнението, контрола, наблюдението и оценката на ОПРСР в страната 

 Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати за периода 01.01.2014-

31.12.2014 г. на служителите от МЗ, дирекция РБА 

 Разходи за брутни месечни заплати и възнаграждения за платен отпуск и дължимите 

за тях задължителни осигурителни  вноски за сметка на осигурителя на служителите, 

които изпълняват функции по наблюдение, оценка и контрол по ОПРСР - звено 

СРОПРСР за периода 01.01.2014- 31.12.2014 г. 

 Допълнителни възнаграждения за постигнати резултати за периода 01.01.2014 до 

31.12.2014 г. на служителите от звено СРОПРСР, в качеството си на сертифициращ 

орган на ОПРСР; 

 Наемане на външни експерти за изготвяне на релевантни мониторингови индикатори 

по ОПРСР 

 Доставка на хартия и консумативи за печатащи и копирни устройства, необходими за 

дейността на СФР 

 Създаване на интерактивна карта с водни тела в България с начина на използването 

им (стопански и любителски) и видовете водни организми 

 Организационно-техническа подготовка и провеждане на два броя заседания на 

Комитета за наблюдение на ОПРСР (2007-2013) 
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 Изготвяне на система за управление и контрол на ПМДР 

 Разходи за външни услуги - осъществяване на процесуално представителство при 

възникване на казуси по прилагане на ОПРСР 

 Разходи за външни услуги - наемане на юристи за предоставяне на правна помощ 

 Оценка за обоснованост на разходите, допустими по мерките по ОПРСР 

 Изграждане на обсерватория на пазара на риба и рибни продукти 

 Избор на звено за оперативно управление на Националната рибарска мрежа. 

През 2014 г. УО положи усилия да продължи тенденцията за насочване на средства към 

дейности различни от възнаграждения на персонала. В тази връзка се наблюдава одобрение 

на проекти свързани с подпомагане на дейността на администрацията като наемане на 

външни експерти, които подпомагат администрацията в различни области. Ефектът на тази 

мярка се пренася и върху дела на окончателно извършените плащания, където намаляват 

плащанията за възнаграждения, тъй като средствата по мярката се използват значително по-

ефикасно и целесъобразно.  

 

Фигура 18 Разпределение на изплатените проекти по дейности 

 

5. ИНФОРМАЦИЯ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ 

 

През 2014 г. са извършени различни дейности свързани с изпълнение на задълженията на 

УО по отношение на дейностите информация и популяризиране на ОПРСР. 

На интернет страницата на програмата (http://oprsr.government.bg) редовно се публикува 

информация, свързана с финансовото изпълнение на ОПРСР, поддържа се списък с най-

често задавани въпроси, както и грешки, които са констатирани при обработката на 

различни проектни предложения. Изготвени са конкретни указания за бенефициентите и за 

това как да подготвят проектите си. 

На интернет страницата на ОПРСР е достъпен и постоянно се осъвременява списъкът с 

http://oprsr.government.bg/
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бенефициенти, имената на проектите и стойността на публичното финансиране.  

С оглед по-добрата информираност на широката общественост, на кандидатите и 

бенефициентите на ОПРСР относно достиженията на програмата, редовно се изготвят 

прессъобщения и други информационни материали, предназначени за средствата за масово 

осведомяване. 

През 2014 г. се проведоха следните събития: 
 

   Проведено бе едно заседание на Комитета за наблюдение на ОПРСР – 4 юни 2014, 

гр. София 

 През 2014 г. се проведоха три заседания на Тематичната работна група за 

разработване на Програмата за морско дело и рибарство (2014- 2020): 

o Осмо заседание – 10 юни 2014 г., зала „Растителна защита“, София 

o Девето заседание - 19 август 2014, Шератон София Хотел Балкан, зала „Средец“  

o Десето заседание - 17.09.2014 г., София. 

 

 На 1 август 2014 г. бе проведено публично обсъждане на Програмата за морско дело 

и рибарство (2014- 2020), Шератон София хотел Балкан, зала „Роял 1”. 

През отчетния период УО проведе формални и неформални срещи със заинтересованите 

страни, на които се обсъждат проблеми, дават се насоки и полезни съвети в процеса на 

изготвяне и изпълнение на проектни предложения по мерките от ОПРСР, особено по мярка 

4.1.А. 

Представители на УО редовно участваха в заседания на Регионалните съвети за развитие и 

Регионалните координационни комитети в страната. На заседанията се представяха 

презентации за изпълнението на Оперативната програма и информация относно начините за 

кандидатстване, критериите за избор на проекти, условията за допустимост, описанието на 

процедурите за проверка на заявките за плащане; 

Служителите от УО регулярно участваха в работни групи и комисии, както вътрешно 

ведомствени, така и междуведомствени:  

o Участие в работни групи за изготвяне на нормативни актове за новия 

програмен период 2014 -2020 г.:  

o Постановление № 79 на МС от 10.04.2014 г. за създаване на Комитети за 

наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на 

програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни 

фондове, за програмен период 2014 - 2020 г. (ДВ, бр. 34 от 15.04.2014 г., в сила 

от 15.04.2014 г.) 

o Постановление № 107 на МС от 10.05.2014 г. за определяне на реда за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, 

съфинансирани от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския 

социален фонд, Кохезионния фонд на Европейския съюз и Европейския фонд 
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за морско дело и рибарство за периода 2014 - 2020 г. (ДВ, бр. 42 от 20.05.2014 

г.) 

o Постановление № 118 от 20.05.2014 г. за условията и реда за определяне на 

изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от 

Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, 

Кохезионния фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, 

Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 

Норвежкия финансов механизъм (ДВ, бр. 44 от 27.05.2014г., в сила от 

27.05.2014 г.) 

o Проект на Закон за управление на средствата от ЕСИФ 

o Проект на нормативен акт за прилагане на подхода ВОМР. 

 

И през 2014 г. Управляващият орган редовно разпространява информация относно ОПРСР 

(вестници, брошури, уебсайт, в мрежа, събития, конференции, аудио-визуални материали). 

6. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ПРАВОТО НА ЕС 

През 2014 г. няма регистрирани проблеми за съответствие на прилаганите мерки и 

подпомаганите проекти с правото на ЕС. В приетите Наредби за прилагане на мерките по 

Оперативната програма са отчетени всички принципи и разпоредби на законодателството 

на ЕС. 

7. ДОПЪЛВАНЕ С ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ  

През 2014 г. стриктно се спазват изискванията за демаркация на интервенциите по 

Европейския фонд за рибарство с тези по Структурните фондове и Кохезионния фонд и 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. При оценката на проектите 

се извършва проверка за липса на двойно финансиране по останалите Програми, 

финансирани от ЕС. 

Съгласуването с другите инструменти на ЕС се извършва с помощта на дейностите на 

Централното координационно звено към МС, което наблюдава и координира изпълнението 

на височки програми, финансирани от ЕС. 

Голяма част от одобрените проекти по Приоритетна ос 2 се изпълняват в селски райони, с 

което интервенциите по Оперативната програма допълват политиката за развитие на 

селските райони и интервенциите по Европейския земеделски фонд за развитие на селските 

райони. Териториите на признатите МИРГ също попадат в селски райони, което допринася 

за допълване на политиките. Проектите по Приоритетна ос 2 са в синергия с политиките за 

повишаване на конкурентоспособността на бизнеса, подпомагана от Европейския фонд за 

регионално развитие. 


