
 

 

 

ПРОТОКОЛ 

ОТ  

 

ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА 

НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР 

„РИБАРСТВО” (2007-2013г.) 

 

23 януари 2015 г., Бургас, хотел „България”  

 

Дневен ред на заседанието. 

 

1. Откриване на заседанието и приемане на дневния ред и одобрение на Протокола от 

Тринадесетото заседание на Комитета за наблюдение. 

2. Текущо състояние на изпълнението на Оперативна програма за развитие на сектор 

„Рибарство“ по приоритетни оси: цялостно изпълнение на мерките по програмата и 

отписване на средствата за 2014 г., изпълнение на местните стратегии за развитие, 

изпълнение на схемата за финансов инженеринг. 

3. Подготовка на Програмата за морско дело и рибарство за периода  2014 – 2020 г.  

4. Разни 

 

Списък на участниците в заседанието на Комитета за наблюдение е даден като 

приложение към настоящия протокол. 

 

Четиринадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна 

програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. (ОПРСР) бе открито от 

председателя му, който представи накратко какво ще бъде обсъдено по време на заседанието. 

След кратките встъпителни думи председателят даде думата на представителя на 

Европейската комисия. 



От страна на ЕК бе изразено мнението, че през програмен период 2014-2020 следва да 

се поучим от натрупания опит до момента. Беше разяснено, че принципът на новия 

програмен период ще бъде в много голяма степен воден от местните общности, като 

Европейската комисия дава становище дали съответната местна група отговаря на 

съответните критерии, а на национално ниво се решава коя инициативна група ще бъде 

подкрепена. Представителите на ЕК изразиха готовност за сътрудничество и ползотворна 

работа.   

 

Заседанието на Комитета за наблюдение продължи с точка 1 от дневния ред: Приемане на 

дневен ред и одобрение на Протокола от Тринадесетото заседание на Комитета за 

наблюдение. 

 

Гласуване: Дневният ред и Протоколът от Тринадесетото заседание на Комитета за 

наблюдение бяха приети с пълно мнозинство. 

 

Заседанието на Комитета за наблюдение продължи с точка 2 от дневния ред: Текущо 

състояние на изпълнението на ОПРСР по приоритетни оси: цялостно изпълнение на 

мерките по програмата и отписване на средствата за 2014 г., изпълнение на местните 

стратегии за развитие, изпълнение на схемата за финансов инженеринг. 

 

Управляващият орган (УО) представи информация за изпълнение на мерките по 

оперативната  програма и отписването на средствата за 2014 г. Кратко представяне на 

изпълнението на местните стратегии беше направено от УО и представители на местните 

инициативни рибарски групи. Представител на Националния гаранционен фонд представи 

изпълнение на схемата за финансов инженеринг.  

 

Отправени предложения и коментари от участниците в Комитета за наблюдение. 

 

1. Да се разреши на бенефициентите, които имат договори под условие, да проведат 

процедури по ЗОП, които да бъдат проверени, и когато бъдат осигурени достатъчно 

средства, проектите да могат да стартират веднага с изпълнението. 

2. Постъпи предложение в новият програмен период да се обсъди възможна промяна в 

закона за Гаранционния фонд, и в частност да могат да кандидатстват и 

неправителствени организации. 



3. Беше отправено предложение годишният доклад да бъде обсъждан преди неговото 

приемане, както и да не се приема с неприсъствено  гласуване, а на редовно 

заседание на КН. В допълнение, се обърна внимание, че следва да се направи 

подробен анализ на причините оказали негативен ефект за изпълнение на ОПРСР 

2007-2013. 

4. Представителите на ЕК обърнаха внимание на отлаганията и забавянето в прилагането 

на проектите. Стига се до един момент, в който не е възможно да се отлага. 

5. Постъпи предложение да се изготви анализ на статуса на договорените проекти в 

рамките на месец – той да бъде основа за прехвърлянето на средства по приоритетни 

оси и отписване на финансов ресурс от бюджета на Програмата. В резултат на 

активния мониторинг следва да се изготви финансовия план, от който ще стане ясно 

от къде ще бъде възможно прехвърлянето на финансов ресурс, за да бъдат изпълнени 

условията на отписването на средства от бюджета на ОПРСР. В допълнение, следва 

да се идентифицират т. нар. одобрени „кухи” проекти като се потърси правна 

възможност за прекратяване на такива договори. 

6. Постъпи предложение анализът на финансовите инструменти да бъде изпратен на 

членовете на Комитета за наблюдение.Отправено беше предложение за участие в 

заключителната среща на ФАРНЕТ, която ще се състои в началото на м. март. 

 

 

Решения по т. 2 от дневния ред: 

 

1. Анализът на финансовите инструменти да бъде изпратен на членовете на Комитета за 

наблюдение. 

2. УО да изготви и представи доклад за проектите в процес на изпълнение като се 

идентифицират т. нар. одобрени „кухи” проекти и се потърси правна възможност за 

прекратяването на тези договори. 

 

 

Заседанието на Комитета за наблюдение продължи с точка 3 от дневния ред: Подготовка 

на Програмата за морско дело и рибарство за периода  2014 – 2020 г. 

 

Управляващият орган на ОПРСР запозна членовете на Комитета с предприетите 

действия по подготовката на следващия програмен период като представи информация по 

отношение на получените официални коментари от ЕК. 

 



Отправени предложения и коментари от участниците в Комитета за наблюдение. 

 

1. Председателят даде предложение в рамките на седмица всички заинтересовани страни 

да представят конструктивни становища и предложения за корекции по новата 

програма. 

2. Да се спазва териториален принцип при изграждане на пристанищни съоръжения. 

3. Държавната политика да е насочена към изграждане на нови мощности в 

аквакултурата и нови мощности в преработката. 

4. Да се увеличи броя на местните инициативни рибарски групи. 

 

Заседанието на Комитета за наблюдение продължи с точка 4 от дневния ред: Разни. 

 

Изводът от коментарите на участниците е, че най-големият приоритет в момента е 

одобрението на новата програма, за което е необходимо всички заинтересовани страни да 

дадат своите конструктивни предложения за отразяване на получените коментари на ЕК. В 

допълнение, изключително важно е да се минимизира размера на средствата, които ще бъдат 

отписани, на база на засилен мониторинг на проектите, които се изпълняват, за да има ясна 

визия кои проекти могат да се приключат в  рамките на поставените срокове.   

 

УО благодари на всички за участието, след което Четиринадесетото редовно 

заседание на Комитета за наблюдение на ОПРСР беше закрито. 



Приложение 

 

СПИСЪК 

 

НА УЧАСТНИЦИТЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕКТОР „РИБАРСТВО” (2007-

2013 г.) 

 

Членове на КН с право на глас 

 

1. Васил Грудев - заместник-министър на земеделието и храните, Министерство на 

земеделието и храните (председател) 

2. Янчо Янев - изпълнителен директор, Изпълнителна агенция по рибарство и 

аквакултури (Заместник-председател) 

3. Д-р Галин Николов - зам. изпълнителен директор, Изпълнителна агенция по 

рибарство и аквакултури (титуляр) 

4.  Цветанка Палазова – директор на дирекция „Европейски фонд за рибарство“, 

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (титуляр) 

5. Виктор Петров – началник отдел „Управление на приоритетните оси”, дирекция 

„Европейски фонд за рибарство“, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 

(заместник) 

6. Лъчезар Золев - началник отдел „Програмиране и мониторинг”, дирекция 

„Европейски фонд за рибарство“, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 

7.  Атанас Добрев - зам. изпълнителен директор, Държавен фонд "Земеделие" (титуляр) 

8.  Розалия Каменска – началник на отдел на звено „Сертификация на разходите по 

ОПРСР“, Държавен фонд „Земеделие” (заместник) 

9. Нора Доскова - главен експерт, дирекция „Рибарство и аквакултури”, Държавен фонд 

"Земеделие" (заместник) 

10.  Соня Микова – държавен експерт, отдел „Програми, финансирани от ЕФРР и КФ на 

ЕС”, дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС”, Министерски съвет (заместник) 

11. Ивелина Йоргова – главен експерт, дирекция „Държавни разходи“, Министерство на 

финансите (заместник) 

12. Жанет Атанасова - главен експерт, Главна дирекция „Оперативна програма „Околна 

среда”, Министерство на околната среда и водите (заместник) 



13. Васил Христов – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

(упълномощен заместник)  

14. Петко Русинов – член на управителния съвет и собственик на Атлантик АД, Бургас, 

член на управителния съвет на Асоциация на производителите на рибни продукти - 

БГ Фиш (заместник) 

15. Димитър Димитров - юрист и представляващ сдружение „Черноморски изгрев”, гр. 
Варна. (титуляр) 

16. Д-р Йордан Господинов - изпълнителен директор на Асоциация на производителите 

на рибни продукти - БГ фиш (титуляр) 

17. Д-р Тачо Пашов - председател на Национална асоциация на рибопроизводителите 

(титуляр) 

18. Ивелина Василева – зам.председател на управителния съвет на Национална асоциация 

на рибопроизводителите. (заместник) 

19. Янко Янков - член на Управителния съвет на Асоциация на природозащитните 

организации, ловно-рибарските дружества и клубовете по спортен риболов, гр. Бургас 

(заместник) 

20. Станислав Благов - кмет на община Свищов, Национално сдружение на общините в 

Република България (заместник) 

21. Анелия Иванова - председател на Федерация „Земеделско и горско стопанство” при 

КТ „Подкрепа” (титуляр) 
 

 

Членове на КН със съвещателен глас 

 

22. Франгискос Николиан - ГД „Морско дело и рибарство”, Европейска комисия. 

23. Кристиан Бадиу - ГД „Морско дело и рибарство”, Европейска комисия 

24. Доротея Крачолова – началник на отдел „Наблюдение и координация на ПМДР”, 

дирекция „Морско дело и рибарство”, Министерство на земеделието и храните 

(заместник) 

 

Други участници  

25. Таня Шумкова – географски експерт, ФАРНЕТ 

26. Николай Господинов – МИРГ „Бяла-Долни Чифлик-Аврен“ 

27. Неби Кехая - МИРГ Високи Западни Родопи 

28. Георги Керелов - МИРГ Високи Западни Родопи 



29. Евелина Джепсън - МИРГ „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ 

30. Петър Генов – МИРГ „Поморие-Несебър“ 

31. Никола Иванов -  МИРГ „Поморие-Несебър“ 

32. Георги Пейчев – МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“ 

33. Димо Димов – МИРГ „Приморско-Созопол-Царево“ 

34. Нелко Йорданов – МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ 

35. Стоян Котов – дирекция „Морско дело и рибарство”, Министерство на земеделието и 

храните 

36. Ясер Ел Амин - Министерство на земеделието и храните 

37. Константин Петров – ПП на РБ в ЕС  

38. Красимира Данкова – главен експерт, отдел „Програмиране и мониторинг”, дирекция 

„Европейски фонд за рибарство“, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 

39. Евгения Черкезова - старши експерт, отдел „Програмиране и мониторинг”, дирекция 

„Европейски фонд за рибарство“, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 

40. Валентина Ангелова – главен експерт, отдел „Управление на приоритетите оси”, 

дирекция „Европейски фонд за рибарство“, Изпълнителна агенция по рибарство и 

аквакултури 

41. Мартин Маринов – главен експерт, отдел „Управление на приоритетите оси”, 

дирекция „Европейски фонд за рибарство“, Изпълнителна агенция по рибарство и 

аквакултури 

42. Диана Теофилова – старши експерт, отдел „Управление на приоритетите оси”, 

дирекция „Европейски фонд за рибарство“, Изпълнителна агенция по рибарство и 

аквакултури 

43. Ваня Иванова – младши експерт, отдел „Управление на приоритетите оси”, дирекция 

„Европейски фонд за рибарство“, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 

44. Десислава Георгиева – младши експерт, отдел „Управление на приоритетите оси”, 

дирекция „Европейски фонд за рибарство“, Изпълнителна агенция по рибарство и 

аквакултури 

45. Мария Куманова – ПР, Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 

46. Галя Мачорска – Томанова - Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 

47. Атанас Чолаков - Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури-Добрич 

48. Емо Куков - Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури-Плевен 

49. Николай Инков - Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури-Разград 

50. Петко Петков - Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури-Шумен 



51. Ростислав Василев - Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури-Монтана 

52. Слави Димитров - Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури-Враца 

53. Христомир Копчев - Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури-Пловдив 

54. Самуил Шидеров – изпълнителен директор, Национален гаранционен фонд 

55. Борислав Богданов – Национален гаранционен фонд 

 


