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Първото заседание на тематичната работна група за разработване на Програма за
морско дело и рибарство (ПМДР) за програмен период 2014-2020 г. бе открито от
изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/
– д-р Драгомир Господинов, на 15 октомври 2012 г. в гр. София. Д-р Господинов
приветства участниците в работната група, отбеляза постигнатия през последните
няколко месеца напредък в прилагането на Оперативната програма за развитие на
сектор „Рибарство” (2007-2013) /ОПРСР/ и изрази надеждата си да се постигнат още
по-добри и целенасочени резултати през новия програмен период. Зам. изпълнителният
директор на ИАРА – Ирена Пенчева, също поздрави членовете на тематичната работна
група и отбеляза, че все още няма приет Регламент за ЕФМДР, което ще затрудни
работата по разработване на програмните документи.
Заседанието продължи с представяне на предложението за Регламент относно
Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) от началник отдел
„Програмиране и мониторинг”, дирекция „Европейски фонд за рибарство”, ИАРА –
Атанас Бояджиев. Г-н Бояджиев разясни стратегическия подход при изработването на
Програмата за морско дело и рибарство, четирите стълба на ЕФМДР, обсъжданите в
институциите на ЕС бъдещи мерки за финансиране. По приоритети на ЕФМДР бяха
представени и обяснени предложенията за мерки за финансиране. Г-н Бояджиев
разясни, че през новия програмен период ще се наблегне върху иновациите,
сътрудничеството между научния сектор и рибарите, и социалните мерки. Беше
обяснено, че регламента се обсъжда в рамките на Работна група по вътрешна и външна
политика по рибарство като Председателството на няколко пъти е представило
поправки по чл. 1-95, Анекс I и III от предложението за Регламент. Върху тези
разпоредби предстои приемане на частичен общ подход на заседание на Съвета на ЕС
по земеделие и рибарство на 22-23 октомври 2012г. Членовете на работната група бяха
поканени да зададат своите въпроси. Г-н Петко Русинов, представител на Бургаската
търговско-промишлена палата към Българската търговско-промишлена палата,
отбеляза, че е нужно преди да се започнат обсъжданията по Програмата за морско дело
и рибарство, да се представи стратегически план за развитието на рибарството и
аквакултурите в България. Г-н Бояджиев разясни, че такъв план ще има –
многогодишен национален стратегически план за развитието на аквакултурите като
разработването му е част от проекта за изготвяне на стратегически документи за новия
програмен период 2014-2020 г.

В тази връзка бе предложено заседанието да продължи с презентация за
дейностите по подготовката на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
Презентацията бе направена от Лъчезар Золев – старши експерт, отдел „Управление на
приоритетни оси” в дирекция „Европейски фонд за рибарство”, ИАРА. Г-н Золев
разясни, че в момента се подготвя проект за разработване на стратегически документи
относно подкрепата за развитието на сектор Рибарство за периода 2014-2020г.,
финансиран по Приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОПРСР (2007-2013).
Проектът включва разработването на предварителна оценка (ex-ante) на Програмата,
стратегическа екологична оценка (SEA), Програма за развитие на сектор рибарство за
периода 2014-2020 и многогодишен национален стратегически план за аквакултурите в
България (2014-2020). Подробно бяха разяснени трите основни етапа по подготовка на
ПМДР. Първият етап включва разработване на анализ на средата, потребностите и
SWOT анализ като експертите, извършващи ex-ante оценката и SEA, и членовете на
тематичната работна група, ще бъдат поканени да направят коментари по този анализ.
Вторият етап включва разработване на чернова на програмата – определяне на цели,
приоритети, мерки, финансиране като отново се ревизира на основата на направени
препоръки. Третият етап включва финализиране и представяне на черновата на
програмния документ на Европейската комисия, Нямаше въпроси по направената
презентация.
Заседанието продължи с представяне и обсъждане на Вътрешни правила за
организацията и дейността на тематичната работната група. Членовете на работната
група бяха поканени да направят бележки по изпратения им проект за вътрешни
правила. Г-н Роберто Маринов – експерт, Отдел „Програмиране и планиране”, главна
дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, МТСП, отбеляза,
че е необходимо да бъде удължен срока по чл. 14 ал. 2 от проекта за Вътрешни правила,
тъй като е нужен по-дълъг период от време за запознаване с документи и материали за
заседанията, за да бъдат изпратени предварителни становища по тях. Г-н Николай
Йонов – държавен експерт, дирекция „Мониторинг на средствата от ЕС”, АМС,
подкрепи предложението за удължаване на срока и предложи срока да бъде определен
сега. Предложено бе срокът да се увеличи на 5 работни дни, за да има на разположение
поне 3 работни дни за изготвяне на становища. Г-н Золев отбеляза, че предложението
ще бъде отбелязано във вътрешни правила Г-н Илиян Пламенов – секретар на УС на
сдружение „Екофорум за устойчиво развитие”, подкрепи удължаването на срока за
изпращане на материали и предложи да бъде определен срок и по чл. 24 –
задължението на секретариата да публикува на електронната страница на Оперативна
програма за развитие на сектор “Рибарство” /2007-2013/ информация за хода на
изготвянето на Програмата за морско дело и рибарство за програмен период 2014 -2020
г. – например 5 работни дни. Нямаше други коментари по вътрешните правила и бе
решено те да бъдат приети при така направените корекции по сроковете.
Г-н Атанас Бояджиев разясни и основните позиции на България по
предложението за Регламент – подкрепата за продължаване на постоянното

прекратяване на риболовните дейности и модернизацията на риболовните кораби, в
частност подмяната на двигателите, както и отпадането на ограничението за
предоставяне на публична помощ за изграждане на нови пристанища, места за
разтоварване и борси. Г-н Георги Пейчев, съпредседател на БУЛСАР отбеляза, че не е
намерил мястото на своята организация в Регламента – няма ли да бъде подпомагано
спасяването на кораби на море. В отговор г-н Бояджиев покани членовете на работната
група да изпратят предложения за операции, които считат, че трябва да бъдат
финансирани през новия програмен период. Ако те съответстват на целите и
приоритети на ЕФМДР и не противоречат на Регламента за ЕФМДР, ще бъдат взети
предвид при обсъжданията. Г-н Русинов попита дали през 2024-2020 г. интензитета на
помощта ще е 50%. Атанас Бояджиев разясни, че засега това е предложението на
Европейската комисия, България е отбелязала, че този процент трябва да е 60%, а наред
с това има и изключение за различни видове операции.
Следващото заседание ще се проведе до средата на месец ноември като се
предвижда да се представи напредъка по преговорите за Регламент за ЕФМДР и
проекта за изготвяне на стратегически документи относно подкрепата за развитието на
сектор Рибарство за периода 2014-2020г. Заседанието бе закрито.

