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Действия на УО, за да подпомогне операторите на сектор „Рибарство“:

На национално ниво:

• Срещи с представители на сектора и обмяна на мнения;

• изслушвания в Народното събрание;

• писма до ЕК, преговори и срещи на високо равнище, с които да се алармира за нуждата 

от навременна компенсация на сектора от бюджета на ПМДР;

• Регламент (ЕС) 2022/1278 по отношение на специални мерки за смекчаване на 

последиците от агресивната война на Русия срещу Украйна;

Облекчени процедури:

• прилагане на вече утвърдената методика за временно преустановяване на риболовни 

дейности, преизчислена спрямо коефициента на инфлацията;

• въвеждане на опростени разходи за компенсациите за допълнителни разходи – бързо и 

лесно кандидатстване, бързо и лесно отчитане.



Обявени приеми за компенсация на операторите на сектор „Рибарство“:

BG14MFOP001-1.026 „Временно преустановяване на риболовна дейност вследствие на 

агресивната война на Русия срещу Украйна, която застрашава сигурността на риболовните 

дейности или възпрепятства икономическата жизнеспособност на риболовните операции“

Краен срок 30.03.2022 г.

BG14MFOP001-5.020 „Мерки за предлагане на пазара - сектор "Риболов"

Краен срок 26.05.2023 г.

BG14MFOP001-5.021 „Мерки за предлагане на пазара - сектор "Аквакултури"

Краен срок 26.05.2023 г.

BG14MFOP001-5.022 „Мерки за предлагане на пазара - сектор "Преработка"

Краен срок 26.05.2023 г.



BG14MFOP001-1.026 „Временно преустановяване на риболовна дейност вследствие на агресивната 

война на Русия срещу Украйна, която застрашава сигурността на риболовните дейности или 

възпрепятства икономическата жизнеспособност на риболовните операции“

Премията се изчислява със следната формула:    K = ((P х GT) + R) х d

Категоризация по дължина на

кораба (m)

Дневна премия за

преустановяване за 1 БТ (лв.)

<6 16,80

≥6<12 16,80

≥12<18 16,80

≥18<24 10,08

≥24 6,05

К - общата компенсация за временно 

преустановяване на риболовните дейности на кораб;

P – дневна премия за преустановяване на 

риболовните дейности за 1 БТ (Бруто тон) от 

риболовният кораб (представена е в таблица 1);

GT – бруто тонаж на кораба;

R – премия за допълнителни разходи – 7,36 лв. на 

ден;

d – брой дни на преустановяване на риболовните 

дейности.

Премия за екипаж - 33.81 лв. на ден на член от екипажа.



BG14MFOP001-1.026

Специфични изисквания за допустимост:

• собственици на риболовни кораби, които са извършвали риболовна дейност в продължение на 

най-малко 120 дни през последните две календарни години, предхождащи датата на подаване на 

заявлението за подпомагане

• физически лица от подсектор „Стопански риболов“, които са работили в морето в продължение 

на най-малко 120 дни през последните две календарни години, предхождащи датата на подаване 

на заявлението за подпомагане, на борда на риболовен кораб на Съюза, засегнат от временното 

преустановяване

Компенсация се предоставя за период от 24.02.2022 до 31.12.2022 г.

За да се изчисли правилно допустимият период за компенсиране в рамките на допустимия период от 

2022 година (от 24.02.2022-31.12.2022 г.) ще се използват данни за осреднения брой на дните на 

море на риболовния кораб за периода до 5 години назад (2017-2021 г.). 



BG14MFOP001-1.026

Пример:

Оператор на риболовен кораб кандидатства за 45 дни за компенсация за 2022 г. Информацията от 

ИАРА показва, че в периода 01.01.2017 г. – 31.12.2021 г. корабът има средноаритметичен брой от 

100 дни на море годишно. 

Допустими дни за компенсация: 

Корабът има 50 дни на море за 2022 г.

Максималният брой допустими дни за компенсация за 2022 г. се изчислява по следния начин:

100-50=50 максимални допустими дни.

В този случай кандидатът е заявил дни под максимално допустимите 60 и разликата се редуцира до 

заявените 45 дни;

* В случай че кандидатът заявява дни над максимално допустимите (в случая 50), допустимата 

премия се предоставя в рамките на максимално допустимите дни (в случая 50);



Финансови компенсации за операторите в стопанския риболов, стопанствата за производство 

на аквакултури и преработвателните предприятия за допълнителните разходи, които са понесли 

поради сътресението на пазара, причинено от агресивната война на Русия срещу Украйна и 

последиците от тази агресия върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури

Компенсации за повишаването на цените на основните разходи на операторите:

• разходи за фураж за производителите на аквакултури

• разходи за суровини за преработвателните предприятия

• разходи за гориво за всички подсектори

Допустими кандидати по повече от една процедура съгласно кода по КИД 2008 за 2022 г.:

• Риболов и друг подсектор – разходите за гориво само за риболов

• Аквакултури и преработка - разходите за гориво само по едната процедура, по избор на 

кандидата.



Кандидати, които имат дейности в повече от един подсектор на рибарството следва да

попълнят стриктно информацията за икономическите дейности с код по КИД 2008 в раздел

„Икономическа дейност“ в годишния отчет за дейността за 2022 г. към Националния

статистически институт.

Информацията следва да съответства на стойностите в Отчета за приходи и разходи и в

Нетните приходи от продажби по икономически дейности в годишната данъчна декларация за

2022 г. Несъответствието в посочената информация може да доведе до отказ от одобрение на

част или на цялата поискана компенсация.

Източник: https://www.nsi.bg/:



BG14MFOP001-5.020 „Мерки за предлагане на пазара - сектор "Риболов"

Специфични изисквания за допустимост

Допустимите кандидати следва да: 

• са били активни с поне един риболовен кораб през 2022 г. и да имат регистрирани минимум 60 

дни на море през 2022 г.

• регистрирани преди 24.02.2022 г. и са осъществявали стопанска дейност през 2022 г.



BG14MFOP001-5.020 „Мерки за предлагане на пазара - сектор "Риболов"

Компенсация за гориво

БФП = (X*Y)*Z, където:

- X e 36,67% осреднената стойност на инфлацията по данни от НСИ;

- Y e 35,20% среден процент от частта на разходите за гориво, спрямо общите разходи за 

извършването на риболовна дейност, изчислен по статистически метод от УО на ПМДР;

- Z e стойността на нетните приходи от продажби на ред „Продукция“ (код 15110) от 

приходната част на Отчета за приходи и разходи (ОПР) за 2022 г. на кандидата 

Пример: 

Кандидатът е декларирал в своята данъчна декларация за 2022 г. нетни приходи от продажби на 

ред „Продукция“ (код 15110) на стойност 100 000 лв.

Безвъзмездната финансова помощ се формира по следния начин: 

БФП = 36,67% x 35,20% х 100 000 лв. (Z) = 12 908 лв.



BG14MFOP001-5.022 „Мерки за предлагане на пазара - сектор „Аквакултури“

Специфични изисквания за допустимост

Допустимите кандидати следва да: 

• са регистрирани по реда на чл. 25 от ЗРА и чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската 

дейност преди 24.02.2022 година и са осъществявали стопанска дейност през календарната 

2022 година

Обща компенсация = Компенсация за фураж + Компенсация за гориво при производство 

на аквакултури



BG14MFOP001-5.021 „Мерки за предлагане на пазара - сектор „Аквакултури“

Компенсация за фураж 

БФП = (X*Y)*Z, където:

- X е 28,5% индексът на инфлация по данни от НСИ; 

- Y е 39,72% теглови коефициент на частта на разходите за фураж, спрямо общите разходи 

за производството на аквакултури;

- Z  Нетните приходи от продажби от собствено производство на ред „Продукция“ (код 

15110 за производители на аквакултури от приходната част на ОПР за 2022 г. на кандидата.

Пример: 

Кандидатът е декларирал в своята данъчна декларация за 2022 г. нетни приходи от продажби на 

ред „Продукция“ (код 15110) на стойност 100 000 лв.

Безвъзмездната финансова помощ се формира по следния начин: БФП = 28,5% x 39,72% х 100 

000 лв (Z) = 11 320 лв.



BG14MFOP001-5.021 „Мерки за предлагане на пазара - сектор „Аквакултури“

Компенсация за гориво:

БФП = (X*Y)*Z, където:

- X e 36,67% осреднената стойност на инфлацията по данни от НСИ;

- Y e 0,5% теглови коефициент на частта на разходите за гориво;

- Z e стойността на нетните приходи от продажби от собствено производство на ред 

„Продукция“ (код 15110) от приходната част на ОПР за 2022 г. на кандидата.

Пример: 

Кандидатът е декларирал в своята данъчна декларация за 2022 г. нетни приходи от продажби на 

ред „Продукция“ (код 15110) на стойност 100 000 лв.

Безвъзмездната финансова помощ се формира по следния начин: 

БФП = 36,67% x 0,5 % х 100 000 лв. (Z) = 183,35 лв.



BG14MFOP001-5.022 „Мерки за предлагане на пазара - сектор „Преработка“

Специфични изисквания за допустимост

Допустимите кандидати следва да: 

• са регистрирани преди 24.02.2022 година и са осъществявали стопанска дейност през 

календарната 2022 година

Обща компенсация = Компенсация за суровини + Компенсация за гориво при преработка

на продукти от риболов и аквакултури



BG14MFOP001-5.022 „Мерки за предлагане на пазара - сектор „Преработка“

Компенсация за суровини 

(X*Y)*Z, където:

- Х е 7,96%  осреднената стойност на инфлацията по данни от НСИ;

- Y е 65,41% е теглови коефициент на частта на разходите;

- Z e нетни приходи от продажби на ред „Продукция“ (код 15110) и ред „Стоки“ (код 15120) 

от приходната част на ОПР за 2022 г. на кандидата.

Пример: 

Кандидатът е декларирал в своята данъчна декларация за 2022 г. нетни приходи от продажби на 

ред „Продукция“ (код 15110) и ред „Стоки“ (код 15120) на стойност 100 000 лв.

Безвъзмездната финансова помощ се формира по следния начин: 

БФП = 7,96% x 65,41% х 100 000 лв. (Z) = 5 206,64 лв.



BG14MFOP001-5.022 „Мерки за предлагане на пазара - сектор „Преработка“

Компенсация за гориво:

БФП=(X*Y)*Z, където:

- X e 36,67% осреднената стойност на инфлацията по днанни от НСИ;

- Y e 2,75% теглови коефициент на частта на разходите за гориво, спрямо общите разходи 

за извършването на преработка, изчислен по статистически метод от УО на ПМДР;

- Z e нетни приходи от продажби на ред „Продукция“ (код 15110) и ред „Стоки“ (код 15120) 

от приходната част на Отчета за приходи и разходи за 2022 г. на кандидата

Пример: 

Кандидатът е декларирал в своята данъчна декларация за 2022 г. нетни приходи от продажби на 

ред „Продукция“ (код 15110) и ред „Стоки“ (код 15120) на стойност 100 000 лв.

Безвъзмездната финансова помощ се формира по следния начин: 

БФП = 36,67% x 2,75% х 100 000 лв. (Z) =  1 008,42 лв.





Програма за морско дело и 
рибарство 2014-2020

https://eufunds.bg/bg/pmdr
pmdr@mzh.government.bg


