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Цели, бюджет и рамка 
 

 
Какво представлява ЕФМДРА? 
 
ЕФМДРА e фонд на ЕС, който функционира за периода 2021—2027 г. Чрез него се 
насочват финансови ресурси от бюджета на ЕС в подкрепа на общата политика на ЕС 
в областта на рибарството (ОПОР), интегрираната морска политика на ЕС и 
програмата на ЕС за международно управление на океаните. 
 
Фондът предоставя финансова подкрепа за разработване на иновативни проекти, които 
гарантират устойчиво ползване на водните и морските ресурси. 
 
Това спомага за постигане на целите на Европейския зелен пакт — пътната карта за 
политиките на ЕС в областта на околната среда и климата. 
 
 
Каква е целта на ЕФМДРА? 
 
Като фактор от световна важност в политиката за управление на  океаните и основен 
производител на морски хранителни продукти ЕС носи отговорност да пази и да 
използва устойчиво океаните и техните ресурси. Също така ЕС има социално-
икономически интерес да се гарантира наличието на продоволствено снабдяване, 
конкурентоспособността на морската икономика и поминъка на крайбрежните 
общности. 
 
ЕФМДРА съдейства за постигане на устойчив риболов и опазване на морските 
биологични ресурси. Това води до:  

• безопасни и устойчиво управлявани морета и океани, които са в добро 
състояние; 

• продоволствена сигурност чрез доставката на морски хранителни продукти; 
• развитие на устойчива синя икономика. 

 
Фондът също така помага за постигането на цел 14 от целите на ООН за устойчиво 
развитие, с чието изпълнение се е ангажирал ЕС („опазване и устойчиво използване на 
океаните, моретата и морските ресурси“).  
 
ЕФМДРА обаче е малък фонд, така че трябва да се използва стратегически. Всяка 
инвестирана сума следва да генерира много повече по отношение на колективните 
ползи и общото благо. Ето защо финансирането от ЕФМДРА следва да подкрепя 
инвестиции с ясна добавена стойност, най-вече като коригира неефективност на пазара 
или неоптимални инвестиционни решения.  
 
Публичното подпомагане не следва да дублира или да измества частното финансиране, 
нито да нарушава конкуренцията. Необходимо е по-скоро да улеснява частните 
инвестиции, особено когато частният сектор е печеливш, както е при морската 
икономика като цяло. 
 
 
  

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1576150542719&uri=COM:2019:640:FIN
https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/


Кои са основните дейности, подкрепяни от ЕФМДРА? 
 
ЕФМДРА подкрепя иновативни проекти, които допринасят за устойчивото използване 
и управление на водните и морските ресурси. 
 
По-конкретно той съдейства за:  
 
- осъществяването на устойчиви и нисковъглеродни риболовни дейности; 
- опазването на биологичното разнообразие и екосистемите в морската среда; 
 
- доставката на качествени и здравословни морски хранителни продукти за 

европейските потребители; 
 
- социално-икономическата привлекателност и смяната на поколенията в сектора на 

рибарството, по-специално по отношение на дребномащабния крайбрежен риболов; 
 
- развитието на устойчиви и конкурентни аквакултури, допринасящи за 

продоволствената сигурност; 
 
- подобряването на уменията и условията на труд в сектора на рибарството и 

аквакултурите;  
 
- икономическата и социалната жизненост на крайбрежните общности; 
 
- иновациите в устойчивата синя икономика; 
 
- морската сигурност, допринасяща за наличието на безопасно морско пространство; 
 
- международното сътрудничество за осигуряване на доброто състояние, 

безопасността и устойчивото управление на океаните. 
 
 
Какъв е бюджетът на ЕФМДРА и как е разпределен? 
 
ЕФМДРА е планиран за периода 2021—2027 г. с бюджет от 6,108 милиарда евро.  
 
Управлението на програмата е разделено на „споделено управление“ и „пряко 
управление“: 
 

• споделено управление  — 5,311 милиарда евро се осигуряват чрез национални 
програми, съфинансирани от бюджета на ЕС и държавите — членки на ЕС; 
 

• пряко управление  — 797 милиона евро се предоставят директно от 
Комисията. 

 
 
Каква е рамката на ЕФМДРА?  
 
При „споделеното управление“ ЕФМДРА се администрира чрез национални 
програми, одобрени от Комисията. В този случай държавите — членки на ЕС, 



очертават в програмите си най-добрия за тях начин да постигнат целите на фонда. Те 
определят действията според националната си стратегия и избират допустимите 
проекти в съответствие със своите собствени критерии.  
 
Регламентът за ЕФМДРА обаче съдържа списък с операции, които не подлежат на 
подпомагане, за да не се навреди на устойчивостта на риболова. Освен това някои 
инвестиции и компенсационни схеми за риболовния флот са предмет на специални 
условия, за да се гарантира съответствието им с природозащитните цели на ОПОР.  
 
При „прякото управление“ Комисията пряко администрира фонда чрез работни 
програми, приети от Комитета на ЕФМДРА, който включва група експерти, посочени 
от държавите — членки на ЕС. 
 
 
  



Хоризонтални условия 
 
 
Какви са условията, за да се гарантира, че ЕФМДРА е насочен към действия, 
които създават колективна добавена стойност? 
 
Няколко условия гарантират, че действията с колективна добавена стойност (напр. 
опазване на биологичното разнообразие, устойчив риболов, иновации, колективна 
организация в сектора на рибарството и аквакултурите, местно развитие) ще имат 
приоритет пред индивидуалните инвестиции с по-малка добавена стойност. 
 
- 5 категории индивидуални инвестиции в риболовни кораби са финансово 

ограничени — общо те не могат да надвишават 15 % от бюджета, определен за 
всяка държава — членка на ЕС, за да се избегне изместването на ресурси от 
действия с по-голяма добавена стойност. 
 

- Най-малко 15 % от бюджета, определен за всяка държава — членка на ЕС, трябва 
да се вложат в 2 стълба на ОПОР, за да се осигурят достатъчно ресурси за 
изпълнение на техните цели: i) контрол на риболовните дейности; и ii) събиране на 
научни данни за управлението на риболовните дейности. 

 
- Размерът на публичната помощ зависи от добавената стойност на инвестицията. 

Проекти с висока колективна добавена стойност (напр. иновации, колективни 
бенефициери, публичен достъп до резултатите) могат да получат до 100 %, докато 
някои индивидуални субсидии за риболовния флот не могат да надвишават 40 %. 

 
- Не може да се предоставя подкрепа за инвестиции на борда на корабите само 

защото са спазени задължителните изисквания съгласно законодателството на ЕС, с 
изключение на определено оборудване, използвано за контрол на риболовните 
дейности. Субсидиите следва да насърчават действия, които надхвърлят простото 
спазване  на закона.  

 
- Определени субсидии са запазени за малки и средни риболовни кораби (т.е. с 

дължина под 24 метра). Те се използват за: 
o подмяна или осъвременяване на двигателите; 
o помощ за млади рибари за първо придобиване на употребяван кораб; 
o увеличаване на обема на кораба, за да се подобрят безопасността, условията 

на работа или енергийната ефективност.  
Като цяло по-големите кораби са по-доходоносни и за този вид инвестиции следва 
да се използва частно финансиране. 

 
 
Какво се случва, ако бенефициерите на ЕФМДРА или държавите — членки на ЕС, 
не спазват правилата на ОПОР? 
 
Подкрепата по линия на ЕФМДРА се предоставя, при условие че се спазват правилата 
на ОПОР. В случай че даден бенефициер извърши сериозно нарушение (напр. 
незаконен риболов) или държава — членка на ЕС, не спази конкретно задължение, 
финансирането се прекъсва, прекратява или коригира. 
 



 
Защо са необходими условия за инвестициите в риболовния флот? 
 
Субсидиите за инвестиране в риболовни кораби могат да повишат техния риболовен 
капацитет и съответно способността им да ловят риба, което може да доведе до 
прекомерен улов. Например кораб с по-голям корпус и/или по-мощен двигател може 
да лови риба по-дълго време с по-бързи темпове и да изминава по-голямо разстояние, 
като по този начин увеличава натиска върху рибните запаси.  
 
Освен това има структурен свръхкапацитет в определени сегменти от риболовния флот, 
което означава, че се използват твърде много кораби за улов на твърде малко риба. 
Увеличаването на риболовния капацитет в тези сегменти би довело до продължителен 
прекомерен улов. 
 
Ето защо, за да се избегнат тези вредни последици, ЕФМДРА включва защитни мерки 
срещу определени субсидии за флота. Например плавателният съд трябва да спада към 
сегмент на риболовния флот без структурен свръхкапацитет и не може да се предоставя 
помощ за увеличаване на неговата мощност. 
 
Не всички субсидии за флота обаче могат да навредят. При подходящи условия те 
могат да имат положителен принос за екологичната, социалната и икономическата 
устойчивост, напр. инвестиране в техники за риболов с по-слабо въздействие, в 
безопасност на борда или в енергийна ефективност. Такива инвестиции са допустими за 
подпомагане от ЕФМДРА. 
 
 
Има ли субсидии по линия на ЕФМДРА, които могат да навредят на сектора на 

рибарството? 
 
Не, ЕФМДРА не отпуска субсидии, които могат да навредят на сектора на рибарството.  
 
В цел 14.6 на ООН за устойчиво развитие  те са характеризирани като „субсидии за 
сектора на рибарството, които допринасят за свръхкапацитет и прекомерен улов, 
(…) допринасящи за незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов“. ЕС е поел 
ангажимент за тяхната забрана. 
 
За да се избегнат тези субсидии, Регламентът за ЕФМДРА съдържа списък с 
недопустимите операции (напр. строителство на нови риболовни кораби, увеличаване 
на мощността на риболовните кораби) и набор от условия за предотвратяване на 
вредните последствия, било то и косвени (напр. определени инвестиции могат да бъдат 
подпомагани само в сегменти от риболовния флот без структурен свръхкапацитет). 
 
 
  

https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/


Специфични области на подпомагане 
 
 
Как ЕФМДРА помага за опазването/възстановяването на биологичното 
разнообразие? 
 
Като част от Европейския зелен пакт ЕС прие стратегия за биологичното разнообразие 
с цел по-добра защита на природата и постигане на обрат в тенденцията към 
деградация на екосистемите. ЕФМДРА има ключов принос за постигането на целите на 
стратегията. По-конкретно той съдейства за: 
 
- насърчаване на устойчиви, нисковъглеродни риболовни дейности със слабо 

въздействие върху околната среда (напр. събиране на научни данни в подкрепа на 
устойчивото управление на риболовните дейности, премахване на нежелания улов, 
защита на уязвимите биологични видове, подобряване на енергийната ефективност 
на риболовните кораби); 
 

- опазване и възстановяване на морското биологично разнообразие и екосистеми за 
постигане на добро екологично състояние на морските води (напр. чрез създаване и 
управление на морски защитени територии, прилагане на мерките за 
пространствена защита, заложени в Рамковата директива за морска стратегия, 
защита на видовете в съответствие с Директивата за местообитанията); 

 
- насърчаване на кръговата икономика (напр. чрез събиране и рециклиране на 

изгубени риболовни уреди и морски отпадъци и повишаване на стойността на 
отпадъците от риболов и аквакултури); 

 
- насърчаване на устойчиво и енергийнoефективно производство на аквакултури. 
 
 
Как ЕФМДРА допринася за смекчаване на  изменението на климата и 
приспособяването към него в областта на рибарството и аквакултурите? 
  
ЕФМДРА може да се използва за намаляване на въглеродния отпечатък на рибарството 
и аквакултурите. Възможни са следния действия: 

 
- иновации в технологии с ниски емисии на CO2 за задвижване на риболовни 

кораби (напр. изпитване на горива с по-малко съдържание на въглерод, като 
втечнен природен газ, втечнен биогаз или хибридно-електрическо задвижване; 
подготвителни изследвания за зареждане с водород); 
 

- подмяна или осъвременяване на двигатели на риболовни кораби за намаляване на 
въглеродните им емисии (при специални условия, за да се избегне увеличаването на 
мощността и оттам на риболовния капацитет); 

 
- повишаване на енергийната ефективност на риболовните кораби (напр. чрез по-

добра хидродинамика); 
 

- разработване на фураж за аквакултурите от източници с по-слабо екологично 
въздействие; 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1590574123338&uri=CELEX:52020DC0380
https://ec.europa.eu/environment/marine/good-environmental-status/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02008L0056-20170607
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:01992L0043-20130701


 
- преминаване към енергийноефективно производство на аквакултури (напр. чрез 

използване на енергия от възобновяеми източници). 
 
ЕФМДРА също така съдейства за адаптирането на сектора на рибарството и 
аквакултурите към последиците от изменението на климата, като: 
 
- финансира събирането на научни данни, за да стане по-ясно как изменението на 

климата влияе върху управлението на риболовните дейности (напр. по отношение 
на въздействието вследствие на миграцията на рибни запаси и инвазивните видове); 

- подпомага постигането на по-голяма устойчивост на аквакултурите към 
изменението на климата (напр. чрез диверсификация на производството с видове, 
които са по-устойчиви на изменението на климата, управление на непредвидени 
болести/паразити вследствие на промени в температурните амплитуди, засилване на 
устойчивостта на екстремни събития, суши и други променливи условия). 

 
 
В каква степен ЕФМДРА помага за постигането на целите в областта на 
климата и биологичното разнообразие, заложени в многогодишния бюджет на 
ЕС? 
 
В бюджета на ЕС за периода 2021—2027 г. (т.нар. „многогодишна финансова рамка“) 
са зададени целеви стойности на разходите за постигане на целите в областта на 
климата и биологичното разнообразие: 
  
- 30 % от бюджета ще бъдат изразходвани за борба с изменението на климата; 

 
- През 2026 г. и 2027 г. 10 % от годишните разходи, предвидени в бюджета, ще бъдат 

насочени към спиране и постигане на обрат в тенденцията към спад на 
биологичното разнообразие. 

 
Въпреки че ЕФМДРА не поставя конкретна обвързваща цел или ограничения за 
финансовите ресурси по отношение на климата и биологичното разнообразие, той 
активно помага за постигането на общите цели, заложени в многогодишната финансова 
рамка.  
 
Комисията редовно следи за нивото на приноса на ЕФМДРА в това отношение, като 
използва всички налични данни. Ако напредъкът към постигане на общата цел не е 
достатъчен, Комисията ще взаимодейства активно с държавите — членки на ЕС, за 
приемане на корективни мерки, в това число изменение на програмата им по линия на 
ЕФМДРА. 
 
 
Как ЕФМДРА помага за постигане на целите на ОПОР? 
 
Целта на ОПОР е да гарантира, че дейностите, свързани с риболова и аквакултурите, са 
екологично устойчиви в дългосрочен план и се управляват по начин, който 
съответства на целите за постигане на икономически и социални ползи и ползи за 
заетостта, както и за осигуряване на продоволственото снабдяване.  
 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d3e77637-a963-11eb-9585-01aa75ed71a1/language-en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1380


ЕФМДРА подкрепя тези цели чрез следните основни действия: 
 
- поощряване на устойчиви риболовни дейности в дългосрочен план (насърчаване 

на селективни риболовни техники със слабо екологично въздействие, избягване на 
нежелан улов); 
 

- осигуряване на условия за конкурентоспособност на сектора на рибарството; 
 

- подкрепа за структурното управление  на рибарството и риболовния флот 
(премахване на свръхкапацитета във флота, помощни мерки за опазване на 
морските биологични ресурси); 

 
- насърчаване на ефективен пазар за продуктите от риболов; 

 
- съдействие за постигане на добър жизнен стандарт в крайбрежните райони; 
 
- събиране на научни данни, които да подпомогнат управлението на риболовните 

дейности; 
 

- подкрепа за контрола на риболовните дейности и насърчаване на култура на 
спазване на правилата, за да се осигурят еднакви условия на конкуренция. 

 
 
При какви условия ЕФМДРА подпомага инвестиции на борда на риболовните 
кораби? 
 
ЕФМДРА може да подкрепи иновации и инвестиции на борда на риболовните кораби, 
за да се постигнат целите на ОПОР. Тази подкрепа включва действия, които 
подобряват устойчивостта, селективността на риболовните уреди, безопасността, 
условията на труд, енергийната ефективност и качеството на улова.  
 
Има обаче целенасочени ограничения, за да се гарантират устойчивостта и 
добавената стойност на инвестициите. 
 
- Не е допустимо да се придобива оборудване, което увеличава способността на 

риболовния кораб да намира риба, тъй като това би довело до прекомерна 
ефективност на кораба и ще бъде в ущърб на устойчивостта. 
 

- Не се подпомага увеличаването на риболовния капацитет на кораба, освен ако то не 
е пряко следствие от повишаване на бруто тонажа (т.е. обем на кораба) с цел 
подобряване на безопасността, условията на труд или енергийната ефективност.  

 
- Не може да се предоставя подкрепа само защото са спазени задължителните 

изисквания съгласно законодателството на ЕС, с изключение на определено 
оборудване, използвано за контрол на риболовните дейности. Субсидиите следва да 
насърчават действия, които надхвърлят простото спазване на закона.  

 
- Инвестиции на борда не могат да се предоставят за плавателни съдове, които са 

били предимно неактивни през предходните 2 години, тъй като инвестициите 
следва да са насочени към кораби, които извършват дейност.  



 
- Някои инвестиции в риболовния флот са обект на специфични правила за 

допустимост, за да не доведат до свръхкапацитет или прекомерен улов. По-
специално подкрепата i) за първо придобиване от млади рибари на употребяван 
кораб и ii) за подмяна или осъвременяване на двигателя на кораба зависи от 
определени условия, напр. корабът трябва да спада към сегмент на риболовния флот 
без структурен свръхкапацитет и новият или осъвремененият двигател не трябва да 
бъде с по-голяма мощност от двигателя, който се подменя. 

 
 
Защо изграждането на нови риболовни кораби не отговаря на условията за 
подпомагане от ЕФМДРА? Новите съвременни кораби не са ли по-безопасни и 
устойчиви? 
 
Субсидиите от ЕС за изграждане или придобиване на нови риболовни кораби бяха 
прекратени през 2004 г., защото доведоха до много тежки последици, а именно 
свръхкапацитет и прекомерен улов. При все че новите кораби са по-безопасни и по-
ефективни, те могат да ловят риба по-дълго време с по-бързи темпове и да изминават 
по-голямо разстояние, като по този начин увеличават натиска върху рибните запаси.  
 
Освен това няма наличие на неефективност на пазара или обща полза, което може да е 
основание за публично подпомагане с цел изграждане на нови кораби. Като цяло 
европейският риболовен флот е печеливш и достъпът до кредити изглежда не 
представлява проблем за сектора на рибарството. Ето защо няма причина парите на 
данъкоплатците да се използват за финансиране на нови риболовни кораби за лична 
облага на частни лица. 
 
Правилата на ОПОР позволяват да се изграждат нови риболовни кораби с частни пари 
при наличие на защитни мерки, така че да не се допусне повишаване на риболовния 
капацитет на флота. По-конкретно всеки нов риболовен капацитет (количествено 
определен с обем и мощност на плавателния съд), който се вписва във флота, трябва се 
компенсира с изтеглянето на капацитет най-малко от същата величина (напр. чрез 
извеждане от експлоатация на стар кораб). Така в рамките на ОПОР държавите — 
членки на ЕС, разполагат с достатъчна гъвкавост за управление на вписванията и 
отписванията от своя флот, така че да задоволяват устойчиво нуждите от инвестиции в 
сектора на рибарството. 
 
 
ЕФМДРА може да подпомага увеличаването на обема (количествено определен 
чрез „бруто тонажа“) на риболовните кораби. Тъй като бруто тонажът е 
параметър на риболовния капацитет, какви условия са предвидени, за да се избегне 
свръхкапацитет? 
 
Да се увеличи обемът на риболовен кораб, означава той да стане по-голям. Това може 
да подобри безопасността на борда, но също така може да повиши способността на 
кораба да лови и съхранява риба, а оттам и риска от прекомерен улов.  
 
ЕФМДРА подпомага такова обновяване единствено ако пряката му цел е да подобри 
безопасността, условията на труд или енергийната ефективност. Само малки и 
средни кораби (т.е. с дължина по-малка от 24 метра) могат да получат подпомагане. 



 
Налице са ясни защитни мерки, за да не се допусне увеличаване на обема, което води 
до свръхкапацитет и прекомерен улов. 
 
- Предоставя се, ако има последващ монтаж на съоръжение или оборудване, което 

подобрява безопасността, условията на труд или енергийната ефективност (напр. 
помещенията за настаняване на екипажа). 
 

- Допуска се само в сегменти от риболовния флот, където няма структурен 
свръхкапацитет. 

 
- Трябва да се компенсира чрез изтегляне най-малко на равен обем в същия сегмент 

на флота или в сегмент на националния флот, застрашен от свръхкапацитет (напр. 
чрез извеждане от експлоатация на стар кораб), така че да не се увеличи общият 
капацитет на флота.  

 
 
Как ЕФМДРА може да осигури условия за икономическа жизнеспособност и 
конкурентоспособност на риболовния сектор? 
 
Основни предпоставки за рентабилност в сектора на рибарството са изобилието от 
рибни запаси, стабилните цени на рибата, ниските цени на горивата, 
енергийноефективните кораби и опитните рибари. Някои от тях са външни фактори и 
не зависят от структурните инвестиции. 
 
ЕФМДРА може да повлияе на структурните условия, които благоприятстват 
рентабилността и конкурентоспособността, например по описаните по-долу начини. 
 
- Може да инвестира в риболовни кораби, по-специално за увеличаване на 

енергийната ефективност и подобряване на качеството на улова. По-ниският разход 
на гориво намалява оперативните разходи, а по-висококачествената риба допринася 
за стабилността на пазарните цени.  
 

- Може да развие уменията и знанията чрез разпространяване в сектора на 
рибарството на проучвания за осъществимост, консултантски услуги, оценки на 
въздействието и пилотни проекти.  

 
- Може да мобилизира инвестиции от частния сектор, като използва финансови 

инструменти (държавни заеми и гаранции). Финансовите инструменти са особено 
подходящи за нови инвестиции, които се очаква да бъдат финансово перспективни, 
но не получават достатъчно финансиране от пазарни източници.  

 
- Може да помогне на рибарите да диверсифицират своя доход, като развият 

допълнителни дейности в местната синя икономика, напр. туризъм, директни 
продажби, екосистемни услуги или морски културни дейности. 

 
 
  



Как ЕФМДРА подпомага развитието на уменията? 
 
Развитието на уменията е от съществено значение за конкурентоспособността на 
риболовния, аквакултурния и морския сектор. В това отношение ЕФМДРА може да 
окаже подкрепа например за: 

- консултантски услуги; 
- сътрудничество между учени и рибари; 
- професионално обучение; 
- обучение през целия живот; 
- насърчаване на диалога между социалните партньори; 
- обмен на знания. 

 
 
Как ЕФМДРА допринася за социалното благосъстояние и смяната на 
поколенията в сектора на рибарството? 
 
ОПОР има за цел да осигури добър жизнен стандарт за хората, които зависят от 
риболовните дейности. Това е ключов фактор за осигуряване на смяна на поколенията в 
сектора. 
 
Има 3 главни условия, за да се постигне по-голяма привлекателност на рибарството:  

• устойчиво управление на риболовните дейности и флот в дългосрочен план с 
цел рентабилност; 

• добри условия на труд на борда; 
• високо ниво на умения.  

 
ЕФМДРА може да подпомага инвестициите за тези цели, например чрез: 
 
- грижа за човешкия капитал и умения (напр. професионално обучение, обучение 

през целия живот, споделяне на знания и опит); 
 

- привличане на млади хора в сектора на рибарството чрез образователни и 
комуникационни мерки; 

 
- предоставяне на начална помощ за започване на икономическа дейност за млади 

рибари, напр. чрез заплащане на част от първия им риболовен кораб — по схемата 
за закупуване на употребявани малки и средни кораби (т.е. с дължина по-малка от 
24 метра); 

 
- подобряване на безопасността и условията на труд на борда на риболовните 

кораби; 
 
- подобряване на баланса между половете  (напр. насърчаване на ролята на жените в 

риболовните общности); 
 
- съдействие при уреждането на трудовите правоотношения с участие на всички 

съответни заинтересовани страни.  
 

  



Как ЕФМДРА допринася за по-доброто управлението на риболовните дейности и 
морската среда чрез научни знания? 
 
Управлението на риболовните дейности се осъществява въз основа на най-добрите 
съществуващи научни становища. За тях са необходими хармонизирани, надеждни и 
точни научни данни.  
 
Ето защо съгласно ОПОР държавите — членки на ЕС, са длъжни да събират данни за 
флота и за своите риболовни дейности, най-вече биологични данни за улова, както и за 
потенциалното екологично въздействие на риболовните дейности върху морската 
екосистема.  
 
За тази цел ЕФМДРА подкрепя описаните по-долу действия. 
 

- Помага на държавите — членки на ЕС, да събират и обработват данни за флота и 
риболовните дейности в съответствие с Регламента за установяване на рамка за 
събиране на данни.  
 

- Подкрепя предоставянето на научни становища за управлението на риболовните 
дейности. 

 
- Подпомага събирането и управлението на данни за подобряване на устойчивото 

управление на морската среда. За тази цел ЕФМДРА финансира Европейската 
мрежа за наблюдение и данни за морската среда (EMODnet), която е създадена с 
цел данните за морската среда да станат по-достъпни за публични и частни 
потребители. Тези данни подпомагат „морското пространствено планиране“ за 
устойчиво координиране на човешките дейности в морето. Фондът също така 
помага за прилагането на мерки за опазване на морското биологично 
разнообразие и екосистемите.  

 
 
Как ЕФМДРА помага за намаляване на нежелания улов? 
 
Намаляването и избягването на нежелан улов са едни от основните цели на ОПОР. 
Нежеланият улов включва риби, които или са с ниска пазарна стойност, или не могат да 
бъдат продадени, тъй като по правилата на ОПОР уловът им е забранен, напр. ако: 

• са под минималния размер; 
• квотата им е изчерпана; 
• имат увреждане; 
• уловът им е забранен.  

 
Изхвърлянето на нежелан улов в морето е значителна загуба на морски биологични 
ресурси и оказва отрицателно влияние върху финансовата жизнеспособност на 
риболовните дейности.  
 
По тази причина ОПОР задължава риболовните кораби да разтоварват целия си улов 
(„задължение за разтоварване“). Това задължение насърчава рибарите да адаптират 
риболовните си модели така, че да избегнат загуба на ресурси. Разтоварването на 
нежелан улов, който рибарите не могат да продадат в стандартната пазарна мрежа или е 
с ниска пазарна стойност, действително води до допълнителни разходи, а оттам и до 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1004/oj?locale=bg
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2017/1004/oj?locale=bg
https://emodnet.eu/en
https://emodnet.eu/en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/maritime-spatial-planning_en


икономически загуби. Избягването на такъв улов би повишило рентабилността на 
дейността им. 
 
В този смисъл адаптирането на техниките за риболов е основен фактор за 
подпомагане на рибарите да ловят само рибата, към която са се насочили, което най-
вече ще допринесе и за недопускането на нежелан улов. За тази цел ЕФМДРА може да 
подкрепя иновации и инвестиции за постигане на по-голяма селективност на 
риболовните техники и уреди, като процентът на публичната помощ е изключително 
висок (100 %). 
Също така подкрепата по линия на ЕФМДРА може да помогне за смекчаване на 
последиците от задължението за разтоварване на нежелан улов, който не може да бъде 
избегнат. В това отношение фондът може да съдейства за подобряване на 
инфраструктурата на рибарските пристанища така, че: 
- да се улеснят разтоварването и съхранението на нежелания улов; 
- да се намерят обекти, където да се предлага разтовареният нежелан улов, но без да 

се създава структуриран пазар за целта.  
Тези действия могат да се възползват от публична помощ в размер на 75 %. 
 
 
Как ЕФМДРА помага за намаляване на свръхкапацитета на флота? 
 
Някои сегменти от риболовния флот се характеризират със свръхкапацитет, което води 
до прекомерна експлоатация на морските биологични ресурси.  
 
При наличие на структурен свръхкапацитет рентабилността е ниска, тъй като се 
използват твърде много кораби за улов на твърде малко риба. Следователно, за да се 
предотврати тази ситуация, е необходима структурна адаптация на съответния 
риболовен флот.  
 
За да се премахне свръхкапацитетът, съгласно ОПОР държавите — членки на ЕС, са 
длъжни да предприемат специфични мерки за привеждане на броя на риболовните 
кораби в съответствие с наличните ресурси. Мерките се вземат след оценка на 
баланса между риболовния капацитет на флота и наличните възможности за риболов за 
всеки отделен сегмент на риболовния флот. 
 
В тази връзка ЕФМДРА може да отпусне финансово обезщетение на рибарите, ако 
прекратят окончателно риболовните си дейности. Риболовният капацитет, премахнат 
благодарение на това подпомагане, се отстранява окончателно от флота.  
 
Окончателното прекратяване може да се извърши или чрез бракуване на риболовния 
кораб, или чрез извеждане му от експлоатация и преоборудването му за други 
дейности. Преминаването към любителски риболов обаче не трябва да води до засилен 
натиск върху морската екосистема. 
 
 
Как ЕФМДРА помага за контрола на риболовните дейности? 
 
От изключителна важност е държавите — членки на ЕС, да контролират риболовните 
дейности в своите води, за да приведат в действие ОПОР, да предотвратят 
незаконния риболов и да възпитат култура на спазване на правилата в сектора на 



рибарството. Така ще се гарантират еднакви условия на конкуренция сред рибарите в 
целия ЕС.  
 
За тази цел ЕФМДРА помага на държавите — членки на ЕС, да прилагат създадената с 
Регламент на Съюза система за контрол в областта на рибарството. По-специално 
фондът може да подпомага закупуването на средства за контрол, напр. дронове и 
патрулни лодки, които също могат да допринесат за морското наблюдение и мисиите 
на бреговата охрана.  
 
ЕФМДРА също така подкрепя инвестиции в цифрови технологии за постигане на 
прозрачен, ефективен и лесен за прилагане контрол и мониторинг на риболовните 
дейности, като например: 

- електронни системи за дистанционно наблюдение; 
- автоматизиран анализ на данни; 
- радиочестотна идентификация; 
- непрекъснато измерване и записване на мощността на двигателите; 
- вътрешна система за видеонаблюдение на борда. 

При какви условия ЕФМДРА компенсира рибарите за временно прекъсване на 
дейността им? 
 
Някои мерки за опазване  в рамките на ОПОР и някои извънредни обстоятелства 
налагат временно прекъсване на риболовните дейности. В определени случаи ЕФМДРА 
може да обезщети финансово рибарите при такова временно прекъсване, за да намали 
икономическите им загуби.  
 
Възможно е да се отпусне обезщетение, ако прекъсването на дейностите е поради: 
- мерки за опазване на морските биологични ресурси (напр. временно затваряне за 

биологично възстановяване на даден вид и/или даден район);  
- форсмажорни обстоятелства във връзка с прилагането на „споразумение за 

партньорство в областта на устойчивото рибарство“ (т.е. споразумение, подписано 
между ЕС и държава извън ЕС, което дава право на риболовни кораби на ЕС да 
ловят риба във водите на съответната държава извън ЕС); 

- природно бедствие;  
- екологична катастрофа; 
- здравна криза (включително пандемията от COVID-19).  
 
Прекъсванията вследствие на мерки за опазване трябва да водят до научно обосновано 
намаляване на риболовното усилие , за да се гарантира, че действително допринасят 
за опазване или възстановяване на морските биологични ресурси. 
 
Обезщетението за временно прекъсване на риболовните дейности трябва да бъде 
целево и не следва да замества структурната адаптация на риболовния флот, ако е 
необходима. Следователно не може да се отпуска за повече от 12 месеца на кораб по 
време на програмния период на ЕФМДРА. 
 
 
  

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2009/1224/2019-08-14?locale=bg


Защо изграждането на нови рибарски пристанища не отговаря на условията за 
подпомагане от ЕФМДРА? 
 
Няма икономическа необходимост от нови пристанища. Крайбрежните зони на ЕС 
вече са добре оборудвани. Новите съоръжения биха изместили дейности от 
съществуващите пристанища, като по този начин ще подкопаят икономическата им 
жизнеспособност.  
 
Освен това новите пристанища са скъпи, а ЕФМДРА разполага с малък бюджет.  
 
Ето защо инвестициите следва да се насочват към съществуващата инфраструктура.  
 
 
Как ЕФМДРА допринася за устойчивите аквакултури? 
 
Аквакултурите подобряват потенциала на ЕС за устойчиво производство на хранителни 
продукти, като по този начин играят важна роля за осигуряването на продоволствена 
сигурност и снабдяване в дългосрочен план. Аквакултурите могат да се използва и за 
непродоволствени цели, например за лекарствени продукти и биотехнологии. 
 
Съгласно ОПОР всяка държава — членка на ЕС, трябва да разработи „многогодишен 
национален стратегически план“ за насърчаване на устойчивостта, 
конкурентоспособността и диверсификацията на аквакултурите. ЕФМДРА подкрепя 
действията, заложени в тези планове, насочени например към: 

- екологичната устойчивост (включително чрез биологични аквакултури, 
ефективност на ресурсите и услуги за управление на природата); 

- производствени инвестиции; 
- иновации; 
- диверсификация на производството и дейностите; 
- развиване на професионални умения; 
- подобряване на условията на труд; 
- действия, свързани с общественото здраве; 
- схеми за застраховане на запасите от аквакултури; 
- здравето на животните и хуманното отношение към тях. 

 
 
Как ЕФМДРА помага за подобряване на пазарите за продукти от риболов и 
аквакултури? 
 
За продоволствената сигурност и снабдяване са необходими ефективни и добре 
организирани пазари за продукти от риболов и аквакултури така, че да се осигурят 
прозрачност, стабилност, качество и разнообразие по веригата на доставките , както и 
информация за потребителите.  
 
За тази цел ОПОР предвижда „обща организация на пазарите“, при която 
„организации на производителите“ официално се признават като органи, които да 
представляват производителите на продукти от риболов и аквакултури.  
 
Тези организации разработват и прилагат „планове за производство и предлагане на 
пазара“, с които да управляват колективно дейностите на своите членове, по-

https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/aquaculture/aquaculture-multiannual-national-plans_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/aquaculture/aquaculture-multiannual-national-plans_en
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1379/2015-06-01?locale=bg


специално да им помагат за осигуряване на съответствие между доставките и пазарните 
изисквания.  
 
При общата организация на пазарите също така се признават „междубраншови 
организации“, състоящи се от различни категории оператори на продукти от риболов 
и аквакултури, които координират маркетинговите дейности по веригата на доставките 
(т.е. вертикална интеграция на производители, дистрибутори и търговци на дребно). 
 
ЕФМДРА подпомага предлагането на пазара на продукти от риболов и 
аквакултури в съответствие с тези цели. По-специално той може да помогне за: 

- създаване на организации на производителите и изпълнение на техните планове 
за производство и предлагане на пазара; 

- развитие на нови търговски канали; 
- насърчаване на проследимостта и предоставяне на информация за 

потребителите; 
- добавяне на стойност към продуктите (напр. чрез етикетиране за качество, 

устойчивост или географски произход); 
- разпространяване на информация от пазарни проучвания по веригата на 

доставките. 
 
 
При какви условия ЕФМДРА подпомага преработката на продукти от риболов и 
аквакултури? 
 
Преработвателната промишленост играе важна роля за гарантиране на наличността и 
качеството на продуктите от риболов и аквакултури.  
 
ЕФМДРА може да подкрепя инвестиции в тази промишленост, насочени към постигане 
на целите на общата организация на пазарите.  
 
Подкрепата за по-големите дружества (т.е. по-големи от малки и средни предприятия) 
се предоставя чрез финансови инструменти (заеми или гаранции). Преки безвъзмездни 
средства се отпускат на малки и средни предприятия. 
Как ЕФМДРА укрепва устойчивостта на рибарството и аквакултурите? 
 
Рибарството и аквакултурите са изложени на нарастващи икономически и екологични 
рискове вследствие на пандемията от COVID-19, изменението на климата и 
нестабилността на цените, наред с други фактори.  
 
ЕФМДРА може да съдейства за приспособяването им към тази променяща се 
обстановка и за отключване на нови възможности за стопанска дейност с цел укрепване 
на тяхната устойчивост.  
 
По-конкретно ЕФМДРА може да подпомогне следните действия: 
 
- насърчаване на колективната организация и изграждането на капацитет за 

разработване на колективни бизнес стратегии и споделяне на знания (напр. 
учредяване на организации на производителите, проучвания на пазара, 
консултантски услуги); 
 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/1379/2015-06-01?locale=bg


- стимулиране на пазарно ориентирани научни изследвания и иновации за 
разработване на нови услуги или продукти с голям потенциал (напр. проучвания за 
осъществимост и пилотни проекти, приложни изследвания за нови продукти и нови 
производствени процеси); 

 
- подкрепа за структурни инвестиции, за които се очаква да бъдат финансово 

перспективни, но не могат да получат достатъчно финансиране от пазарни 
източници (ключови области на инвестиции: енергийна ефективност, качество на 
продуктите, кръгова икономика); 

 
- диверсификация на бизнес дейностите и източниците на доход (напр. 

допълнителни дейности в местната синя икономика, партньорства с местните 
общности); 

 
- надграждане на уменията в отговор на потребностите, произтичащи от новите 

възможности за стопанска дейност (напр. професионално обучение, наставничество 
на млади рибари, обучение през целия живот, споделяне на знания и опит); 

 
- укрепване на пазарната организация за добавяне на стойност към продуктите и 

развитие на нови търговски канали (напр. изпълнение на плановете за производство 
и предлагане на пазара, вертикална интеграция на производителите на продукти от 
риболов и аквакултури с дистрибуторите и търговците на дребно в междубраншови 
организации); 

 
- увеличаване на капацитета в сектора на рибарството и аквакултурите за 

управление на рисковете  и реагиране на неблагоприятни събития (напр. взаимни 
фондове, застрахователни инструменти, колективно управление на екологичните 
рискове). 

 
 
Как ЕФМДРА подпомага сектора на рибарството и аквакултурите по време на 
пандемията от COVID-19? 
 
Ако пандемията сериозно дестабилизира пазарите на продукти от риболов и 
аквакултури, Комисията може да активира извънредна временна спешна мярка, за да 
облекчи непосредствените икономически последици. Тази мярка дава възможност 
рибарите и производителите на аквакултури да получат финансово обезщетение  за 
понесените икономически загуби и допълнителни разходи. Комисията непрекъснато 
следи ситуацията на пазарите и ще обмисли всички необходими действия, ако има 
данни за сериозна дестабилизация на пазарите. 
 
ЕФМДРА може също така да помогне на сектора на рибарството и аквакултурите да се 
адаптира към здравните и хигиенните изисквания, напр. чрез закупуването на лични 
предпазни средства.  
 
Освен това може да съдейства за разработването на временни алтернативни търговски 
канали, за да компенсира затварянето на ресторантите (напр. директни продажби на 
клиенти). 

 



В дългосрочен план ЕФМДРА може да подпомага инвестиции за постигане на по-
голяма устойчивост (вж. предходния въпрос за подробности). 
 
 
Как ЕФМДРА подпомага дребномащабния крайбрежен риболов? 
 
Дребномащабният крайбрежен риболов се осъществява от i) кораби за риболов в 
морски води и вътрешни водоеми, които са с обща дължина под 12 метра и не 
използват теглени риболовни уреди (т.е. тралове), и ii) рибари, които се придвижват 
пеша.  
 
Той обхваща близо 75 % от всички регистрирани в ЕС риболовни кораби и почти 
половината от цялата заетост в сектора на рибарството. Следователно той играе важна 
социално-икономическа роля за местните крайбрежни общности. 
 
В този контекст ЕФМДРА има специална насоченост към дребномащабния крайбрежен 
риболов. 
 
- Проекти, свързани с дребномащабния крайбрежен риболов, могат да бъдат 

подпомагани с публична помощ в размер на 100 %, с изключение на проекти, 
свързани с i) първото придобиване на риболовен кораб от млад рибар, ii) подмяната 
или осъвременяването на двигател и iii) увеличаването на обема на риболовния 
кораб. Максималният размер на помощта за тези проекти е 40 %. 
 

- В своите програми по ЕФМДРА държавите — членки на ЕС, трябва да вземат 
предвид специфичните потребности на дребномащабния крайбрежен риболов и да 
опишат необходимите действия за неговото развитие. 

 
- Държавите — членки на ЕС, трябва да се стремят към въвеждане на опростени 

процедури за предприятията, които осъществяват дребномащабен крайбрежен 
риболов и кандидатстват за подпомагане по линия на ЕФМДРА. 

 
 
Как ЕФМДРА подпомага най-отдалечените региони на ЕС? 
 
Най-отдалечените региони са изправени пред конкретни предизвикателства, свързани 
с тяхната отдалеченост, топография и климат. Те обаче разполагат и със специфични 
активи, с които могат да развият устойчива синя икономика.  
 
В този контекст ЕФМДРА е със специална насоченост към тези региони. 
 
- Съответните държави — членки на ЕС (Франция, Португалия и Испания), изготвят 

план за действие  за всеки от най-отдалечените си региони. В него се разработва 
стратегия за развитие на устойчиви сектори на синята икономика, в това число 
рибарство и аквакултури. Заделени са финансови ресурси, с които да се подпомогне 
изпълнението на плановете за действие.  
 

- ЕФМДРА може да предостави финансово обезщетение на операторите от най-
отдалечените региони за възникналите допълнителни разходи при риболова, 

https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/what/glossary/o/outermost-regions


отглеждането, преработката или предлагането на пазара на продукти от риболов и 
аквакултури поради специфичното положение на тези региони. 

 
- Проектите, осъществявани в най-отдалечените региони, могат да се възползват от 

публична помощ в голям размер (85 %). 
Допустимо ли е подпомагане по линия на ЕФМДРА за любителския риболов? 
 
Любителският риболов включва риболовни дейности с нетърговска цел, при които се 
използват живи морски ресурси за отдих, туризъм или спорт.  
 
Любителите рибари могат да получат помощ, доколкото проектите им спомагат за 
постигане на целите на фонда. Например те могат да участват в действия за опазване на 
морската среда и в партньорства за устойчив морски туризъм с местните общности. 
 
 
Как ЕФМДРА помага за развитието на устойчива синя икономика? 
 
Синята икономика обхваща традиционните и нововъзникващите стопански дейности, 
свързани с океаните, моретата, бреговете и вътрешните води. Тя разчита на иновации и 
инвестиции в морски предприятия, които имат потенциал да разкриват работни места 
и да подобряват развитието на местните крайбрежни общности, напр. 
биоикономиката, моделите на устойчив туризъм, възобновяемата океанска енергия, 
иновативното корабостроене и пристанищни услуги.  
 
ЕФМДРА е ориентиран към благоприятстващите условия за развитието на устойчива 
синя икономика и към премахване на препятствията за улесняване на инвестициите  в 
нови пазари, технологии и услуги.  
 
Фондът по-специално подпомага: 

- морското управление за устойчиво координиране на човешките дейности в 
морето (напр. чрез морско пространствено планиране); 

- трансфера и използването на научни изследвания, иновации и технологии в 
частните инвестиции; 

- развитието на умения в морския сектор; 
- разпространението на мореплавателски и морски екологични и социално-

икономически данни;  
- изготвянето на поетапно планиране на проектите с цел привличане на частни 

инвестиции. 
 
 

Как ЕФМДРА подкрепя местните инициативи в крайбрежните общности? 
 
Развитието на устойчива синя икономика играе ключова роля за поддържането на 
местните крайбрежни общности.  
 
В това отношение ЕФМДРА подкрепя местните партньорства в морските сектори, за 
да помогне на общностите да извлекат максимална полза от своите екологични, 
културни, социални и човешки ресурси и да се възползват от възможностите , 
предлагани от синята икономика в съответните специфични области.  
 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/biotechnology_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/ocean/blue-economy/maritime-spatial-planning_en


Чрез инструмент, наречен „водено от общностите местно развитие“, 
заинтересованите страни от общността създават т.нар. „местна група за действие“ за 
разработване и прилагане на местна стратегия. Насърчават се колективните инициативи 
от малък мащаб и иновациите, които помагат за развитие на местната синя икономика и 
опазване на морската среда.  
 
Местните партньорства осигуряват балансирано участие и представителство на 
съответните заинтересовани страни в различните сектори. Те могат да се съсредоточат 
върху традиционните сектори (напр. рибарство, аквакултури, туризъм) и/или да 
съдействат за икономическата диверсификация посредством взаимодействия с 
нововъзникващите морски сектори (напр. синята биоикономика). 
 
Т.нар. „водено от общностите местно развитие“ е достъпно за всяка местна общност, в 
която синята икономика има потенциал да осигури икономически възможности, 
включително във вътрешните райони. 
 
 
Как ЕФМДРА подкрепя програмата на ЕС за международно управление на 
океаните? 
 
60 % от световните океани се намират извън националните юрисдикции. Това 
предполага споделена международна отговорност за управлението им. 
 
В тази връзка ЕС се стреми да стимулира по-добро управление на океаните на 
двустранно, регионално и многостранно равнище в следните области: 

- борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов; 
- намаляване на оказвания от човека натиск върху океаните; 
- създаване на условия за устойчива синя икономика; 
- подкрепа на международните морски изследвания.  

 
Това помага за постигането на цел 14 от целите на ООН за устойчиво развитие  
(„опазване и устойчиво използване на океаните, моретата и морските ресурси за 
устойчиво развитие“), като се гарантира, че океаните са в добро състояние, безопасни 
и устойчиво управлявани. 
 
ЕФМДРА подкрепя действия, извършвани в рамките на международни процеси, 
споразумения и институции, които регулират и управляват човешките дейности в 
океаните (напр. в контекста на Конвенцията на ООН по морско право). 
 
 
Как ЕФМДРА допринася за морската сигурност и сътрудничеството в областта 
на бреговата охрана? 
 
Защитата на границите и морската сигурност са от съществено значение за 
осигуряването на безопасни условия за морската икономика и за предотвратяването на 
неправомерно  поведение, което би увредило морската среда.  
 
В това отношение ЕФМДРА подкрепя морското наблюдение и сътрудничеството в 
областта на бреговата охрана съгласно т.нар. „обща среда за обмен на 
информация“ (CISE), която улеснява обмена на информация между публичните 

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/biotechnology_en
https://www.un.org/sustainabledevelopment/oceans/
https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/integrated_maritime_surveillance_en
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/integrated_maritime_surveillance_en


органи, участващи в морското наблюдение на държавите — членки на ЕС, и 
институциите на Съюза. 
 
 
  



Прилагане и проследяване на изпълнението 
 
 
Какъв е размерът на подпомагането по линия на ЕФМДРА (при „споделено 
управление“)? 
 
Стандартният максимален размер на публичната помощ, предоставяна на 
бенефициерите, е 50 %.  
 
Съществуват обаче дерогации в зависимост от добавената стойност на проекта.  
 
Например: 
 

- процентът за определени индивидуални инвестиции в риболовни кораби е по-
нисък (40 %);  
 

- отпуска се по-висок процент (до 100 %) за проекти, които съчетават иновации, 
колективен интерес и колективни бенефициери, както и за тези, свързани с 
опазване на морското биологично разнообразие;  

 
- рибарите, които осъществяват дребномащабен крайбрежен риболов, могат 

да получат 100 % за повечето от своите проекти. 
 
Максималният процент на съфинансиране  (т.е. частта от общите публични разходи 
за даден проект, която се поема от ЕФМДРА), е 70 %; само при обезщетенията за 
покриване на допълнителни разходи в най-отдалечените региони е 100 % (вж. въпроса 
за най-отдалечените региони). 
 
 
В каква степен ЕФМДРА е по-опростен от своя предшественик — Европейския 
фонд за морско дело и рибарство, който обхващаше периода 2014—2020 г.? 
 
Предишният фонд се основаваше на точно и строго описание на възможностите за 
финансиране и правилата за допустимост (т.нар. „мерки“). Това усложни прилагането 
му от страна на държавите — членки на ЕС, и бенефициерите.  
 
ЕФМДРА се основава на по-опростена структура, без строги мерки, като се използват 
представените по-долу подходи. 
 
- Фондът има 4 приоритета, които описват общия обхват на подпомагането в 

съответствие с целите на ОПОР, интегрираната морска политика и програмата на 
ЕС за международно управление на океаните: 
 

(1) насърчаване на устойчивото рибарство, възстановяването и опазването на 
водните биологични ресурси; 

 
(2) насърчаване на устойчиви дейности в областта на аквакултурите, 

преработката и предлагането на пазара на продукти от риболов и 
аквакултури, като по този начин допринася за продоволствената 
сигурност в Съюза; 



 
(3) осигуряване на устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и 

вътрешните райони и насърчаване на развитието на риболовни и 
аквакултурни общности; 

 
(4) подкрепяне на международното управление на океаните и осигуряване на 

безопасни, сигурни, чисти и устойчиво управлявани морета и океани. 
 
- Всеки приоритет включва специфични цели, които описват в общ план 

оперативния обхват на подпомагането по тематични области (напр. опазване на 
биологичното разнообразие, насърчаване на устойчиви аквакултури, събиране на 
научни данни).  
 

- Има ограничен брой правила за допустимост на равнището на ЕС. В 
националните си програми по ЕФМДРА държавите — членки на ЕС, решават кои са 
най-подходящите средства за постигане на целите в съответствие с четирите 
приоритета. Те разполагат с гъвкавост при определяне на правилата за допустимост.  

 
- Съществуват условия и ограничения за определени видове субсидии. Регламентът 

за ЕФМДРА включва списък с недопустими операции, за да се избегнат вредни 
въздействия върху устойчивостта (напр. инвестиции, които увеличават риболовния 
капацитет). Освен това някои категории субсидии за риболовния флот са обект на 
специфични правила за допустимост, за да се гарантира тяхната съгласуваност с 
природозащитните цели на ОПОР (напр. нов двигател, монтиран на риболовен 
кораб, не може да бъде с по-голяма мощност от този, който се подменя).  

 
- Проследяване на постигнатите резултати: изпълнението на програмите по 

ЕФМДРА се проследява чрез показатели за постиженията и резултатите. 
Държавите — членки на ЕС, отчитат постигнатия напредък по отношение на 
целите, заложени в техните програми, а на годишна среща за преглед обсъждат с 
Комисията напредъка по изпълнението. Това дава възможност на ранен етап да се 
забележат потенциални проблеми, свързани с изпълнението, и при необходимост да 
се въведат корективни мерки. 

 
 

Как Комисията оценява програмите по ЕФМДРА, преди да ги одобри? 
 
В рамките на „споделеното управление“ всяка държава — членка на ЕС, подготвя една-
единствена национална програма, която Комисията одобрява след задълбочена оценка. 
При тази оценка Комисията взема предвид приноса на програмата за общите 
приоритети на ЕФМДРА и за постигане на целите, свързани с: 

- устойчивостта на въздействия; 
- прехода към зелена икономика; 
- цифровия преход; 
- екологичната, икономическата и социалната устойчивост; 
- смекчаването на  изменението на климата и адаптирането към него; 
- развитието на устойчив дребномащабен крайбрежен риболов.   

 
Комисията оценява програмите и въз основа на съответния анализ на морския 
басейн — публичен документ, в който са посочени основните предизвикателства на 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2020/EN/SWD-2020-206-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2020/EN/SWD-2020-206-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF


всеки морски басейн по отношение на целите на ОПОР. Предназначението на този 
анализ е да насочи държавите — членки на ЕС, как да подходят в своите програми 
спрямо общите предизвикателства на морските басейни. 
 
 
Как са структурирани националните програми по ЕФМДРА? 
 
Националната програма по ЕФМДРА е стратегическа пътна карта за публични 
инвестиции за периода 2021—2027 г. В нея се описват специфични действия в отговор 
на конкретните предизвикателства, установени от държавата — членка на ЕС, във 
връзка с общите приоритети на Съюза за морското биологично разнообразие, морската 
политика и устойчивото рибарство и аквакултури. 
 
Програмите съдържат 4 основни раздела: 
 
- определяне на нуждите : въз основа на анализ на силните и слабите страни, 

възможностите и заплахите;  
 

- разработване на подходящи действия: държавите — членки на ЕС, описват 
конкретни действия, чрез които да отговорят на своите нужди с подкрепата на 
ЕФМДРА; 

 
- поставяне на цели за проследяване на изпълнението и резултатите: държавите — 

членки на ЕС, определят цели въз основа на показатели за постиженията и 
резултатите, които отразяват очакваните ефекти от действията, подкрепяни от 
ЕФМДРА; 

 
- разпределение на финансовите ресурси по специфичните цели на фонда в 

съответствие с цялостната стратегия на програмата. 
 
 
Как се проследява изпълнението на програмите по ЕФМДРА? 
 
Изпълнението на програмите по ЕФМДРА се проследява непрекъснато по прозрачен 
начин. 
 
- Два пъти годишно държавите — членки на ЕС, отчитат стойностите на 

показателите, които са избрали в програмите си по ЕФМДРА. Тази информация се 
обобщава на равнището на ЕС и е обществено достъпна. 
 

- Пет пъти в годината държавите — членки на ЕС, дават отчет за броя на избраните 
проекти и техните финансови разходи. Тази информация се обобщава на равнището 
на ЕС и е обществено достъпна. Данните са представени и по тематични области. 

 
- Два пъти годишно държавите — членки на ЕС, отчитат детайлно характеристиките 

на всеки проект и бенефициер. Комисията използва тази информация за регулярни и 
ad hoc доклади. 

 
- Комисията обсъжда изпълнението на програмите по ЕФМДРА с всяка държава — 

членка на ЕС, на годишна среща за преглед. Целта на тази среща е да се открият 



потенциални проблеми в националната програма по ЕФМДРА и при необходимост 
да се предвидят корективни мерки. 

 
- До 30 юни 2029 г. всяка държава — членка на ЕС, ще направи оценка на своята 

програма по ЕФМДРА, за да определи нейното въздействие. 
 
- До края на 2024 г. и впоследствие до края на 2031 г. Комисията ще направи оценка 

на ЕФМДРА като цяло по отношение на неговата ефективност, резултатност, 
приложимост, съгласуваност и добавена стойност за ЕС. 

 
 


