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ГД „ МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО“ ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА1 
 

Извънредна реакция на пандемията Coronavirus в подкрепа на рибарството и 
аквакултурите 

 
 

Пандемията Coronavirus е огромна заплаха за общественото здраве, с жестоки 

последствия за гражданите, обществата и икономиките на Европейския Съюз. 

Стопанският риболов и аквакултурите са изключително сериозно засегнати от 

срива на пазара. 

Тази информационна бележка дава на държавите-членки информация за 

възможностите, които са налични в момента и които могат да се използват без 

забавяне, или в сътоветствие с действащите правила на ЕФМДР (Европейски 

фонд за морско дело и рибарство) (Глава 1), или по новата рамкова програма за 

държавна помощ, приета от Комисията на 19 март 2020 (Глава 2). Също така е 

представена информация за мерките, които ще са налични след като Пакета 

мерки за незабавна реакция на коронавируса, предложен от Европейската 

Комисия на 13 март 2020, като незабавна реакция на Европа за смекчаване на 

социоикономическите последствия от пандемията, бъде приет от съ-

законодателите и влезе в сила (Глава 3). 

В допълнение към тези мерки, Европейската Комисия в момента обсъжда 

ситуацията с секторите стопански риболов, аквакултури и преработване, 

както и с властите на държавите-членки и Европейския Парламент, за да 

може спешно да се разработят допълнителни ефективни помощни мерки. 

1. Възможности за подкрепа при съществуващите правила: 

Комисията припомняа, че Регламента на ЕФМДР предвижда множество мерки, 

които може да бъдат използвани незабавно, като се мобилизира бюджета на ЕС и 

на държавите-членки, за да се окаже помощ на рибарството и аквакултурите при 

справяне с пандемията Coronavirus. 

А. Приоритет 1 на ЕС 

За сектора на рибарството, могат да се използват следните мерки, предвидени в 

Регламента на ЕФМДР: 

Иновации – Член 26 

                                                 
1 Тази бележка е само с информационна цел и не представлява официалната позиция на Европейската 
Комисия. 
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За да се стимулират иновациите в областта на рибарството, ЕФМДР може да 

подкрепи проекти, насочени към разработване и въвеждане на нови или 

значително подобрени продукти и оборудване, нови или подобрени процеси и 

техники, и нови или подобрени системи за управление и организация, 

включително на ниво обработка и маркетинг. 

Следователно, всякакви действия, предприети от рибарския сектор за справяне с 

кризата с Coronavirus в контекста на подобряване на управлението, 

организационните системи, техники за преработване, могат да бъдат поети от 

ЕФМДР. 

Това е мярка, която обикновено е залегнала в оперативните програми на 

страните-членки. 

Диверсификация – Член 30 

За да се намали зависимостта им от риболова, като реакция на пандемията и 

промените в пазарните и икономически условия, ЕФМДР може да подкрепи 

инвестиции, допринасящи за диверсификацията на приходите на рибарите чрез 

развитие на допълнителни дейности, включително инвестиции в риболовен 

туризъм, ресторанти, екологични услуги, както и образователни дейности 

свързани с рибарството. 

Това е мярка, която обикновено е залегнала в оперативните програми на 

страните-членки. 

Здраве и безопасност – Член 32 

За подобряване на хигиенните, здравословни и безопасни условия на труд за 

рибарския сектор, ЕФМДР може да подкрепи инвестиции на борда на корабите 

или в отделно оборудване, при условие че тези инвестиции надхвърлят 

изискванията по силата на националното законодателство и това на ЕС. 

Следователно, тъй като коронавирусът е нова заплаха за дравето и всички 

действия, предприети за справяне с опасността, се считат за надхвърлящи 

съществуващите изисквания, мерките за подобряване на здравословните и 

безопасни условия на труд, като реакция срещу кризата с коронавируса, например 

по отношение на мерките за социално дистанциране на борда на кораби, могат да 

бъдат подкрепени от ЕФМДР. 

Това е мярка, която обикновено е залегнала в оперативните програми на 

страните-членки. 

Взаимни фондове за неблагоприятни климатични условия и екологични 

катастрофи – Член 35 

ЕФМДР може да допринесе за взаимни фондове, които изплащат финансови 

компенсации на рибарския сектор за икономически загуби, причинени от 

неблагоприятни климатични условия или екологични катастрофи, или за разходи 

за спасяване на рибари или риболовни съдове в случай на инциденти в морето по 

време на риболовна дейност. 

Въпреки че тази мярка не е използвана от страните-членки в техните 

оперативни програми, нововъведената възможност би позволила включването на 

последствия от пандемията, свързани със здравето (вижте част 3). 

Опазване и възстановяване на морското биоразнообразие и екосистеми, и 

компенсационни режими в рамките на дейностите за устойчив риболов – 

Член 40 
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За да се опази и възстанови морското биоразнообразие и екосистеми в рамките на 

дейностите за устойчив риболов, с участието, където е приложимо, на рибарите, 

ЕФМДР може да подкрепи множество дейности, включително събиране на 

отпадъци, компенсационни програми и дейности, целящи поддържането и 

засилването на биоразнообразието и обслужване на екосистемите, като 

възстановяване на конкретни морски и крайбрежни хабитати в подкрепа на 

поддържане на устойчиви рибни запаси. 

Може да е възможно, като реакция на пандемията Coronavirus, да се насочат 

риболовните стопанства към дейности, като събиране на отпадъци, или 

консервационни дейности, целящи засилване на биоразнообразието, в случай че 

цялата риболовна дейност е спряна. 

Тази мярка обикновено е включена в оперативните програми на страните-членки, 

в частност компенсационните програми за събиране на отпадъци. 

 

В. Приоритет 2 на ЕС 

За сектора „Аквакултури“ могат да се използват следните мерки, предвидени в 

Регламента за ЕФМДР: 

Продуктивни инвестиции в аквакултури – Член 48 

ЕФМДР може да подкрепи множество инвестиции в аквакултури, включително 

модернизация на аквакултурните единици, както и подобряване на работната 

среда и безопасни условия за работа на работещите в аквакултурата; подобрения 

и модернизация, свързани със здравето на животните и диверсификация на 

приходите на предприятия за кавакултури, чрез развитие на допълнителни 

дейности. 

Следователно, всички действия, предприети от фирмите за аквакултури за 

справяне с пандемията чрез подобряване на безопасните и здравословни условия 

на труд, здравето на животните, или дейности с цел диверсификация, в резултат 

на спад в търсенето и проблеми с веригата на доставки, може да бъдат 

подкрепени от ЕФМДР. 

Тази мярка обикновено е включена в оперативните програми на страните-членки. 

Застраховане на запасите от аквакултури – Член 57 

За да се запазят приходите на производителите на аквакултури, ЕФМДР може да 

допринесе за застраховането на запасите от аквакултури, покриващи 

икономически загуби, понесени в резултат на най-малко едно от следните: 

(a) природни бедствия; 

(b) неблагоприятни климатични условия; 

(c) внезапни промени в качеството и количеството на водата, за които операторът 

не носи отговорност; 

(d) болести по аквакултурите, отказ или унищожаване на производствените 

съоръжения, за които операторът не носи отговорност. 

Въпреки че тази мярка рядко се прилага, Комисията предлага тази мярка да 

обхваща и въздействието на пандемията върху здравето (вижте част 3). 

С. Приоритет 4 на ЕС 
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Стратегии за местно развитие, водени от общността, и местни групи за 

действие в сферата на рибарството 

ЕФМДР подкрепя местното развитие, водено от общността, чрез предоставяне на 

финансова помощ на местни групи за действие, както е предвидено в Член 61, 

които реализират стратегии за местно развитие, водени от общността, както е 

предвидено в Член 60. 

Местните групи за действие въвеждат своите стратегии и впоследствие ЕФМДР 

подкрепя тяхното реализиране. 

В съответствие с Член 63 на ЕФМДР, подкрепа за реализиране на стратегии за 

местно развитие, водени от общността, може да бъде оказана за следните цели: 

(a) добавяне на стойност, създаване на работни места, привличане на млади хора 

и промотиране на иновациите във всички етапи на веригата на доставки за рибни 

и аквакултурни продукти; 

(b) подкрепа на диверсификацията в и извън риболовните стопанства, учене през 

целия живот и създаване на работни места в риболовни стопанства и такива за 

аквакултури; 

(с) засилване и капитализация на екологичните активи на риболовните 

стопанства и тези за аквакултури, включително дейности за намаляване на 

климатичните промени; 

(d) промотиране на социалното благоденствие и културното наследство в 

областта на рибарството и аквакултурите, включително морско културно 

наследство в риболова и аквакултурите; 

(е) засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и 

самоуправление на местните риболовни ресурси и морски дейности. 

Едната възможност е стратегиите за местно развитие, водени от общността, да 

бъдат актуализирани или променени, така че да вземат предвид нуждите, 

произтичащи от въздействието на пандемията Coronavirus. Такова актуализиране 

на стратегиите може да се извърши много лесно и бързо, и страните-членки се 

призовават да съобщят за тази възможност на съответните групи за действие. 

Тази мярка е включена в оперативните програми на много страни-членки. Трябва 

да се отбележи, че в южната част на ЕС съществена част от бюджета остава на 

разположение за дейности на групите за действие в повечето страни-членки. 

 

D. Приоритет 5 на ЕС 

ЕФМДР също подкрепя и обработва свързани мерки, от които може да се 

използват следните: 

Маркетингови мерки – Член 68 

ЕФМДР може да подкрепи маркетингови мерки за продукти от рибарството и 

аквакултурите, които може да включват промотиране на качеството и добавената 

цена, и пряк маркетинг на рибни продукти от дребномащабни риболовни 

стопанства или отделни рибари без риболовни съдове. 

Следователно, може да е възможно да се подкрепят промоционални кампании за 

потребление на риба и морски храни, особено в подкрепа на драбномащабния 

крайбрежен риболов, в отговор на пандемията Coronavirus. 

Тази мярка обикновено е включена в оперативните програми на страните-членки. 
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Преработване на рибни продукти и тези от аквакултури – Член 69 

ЕФМДР може да подкрепи инвестиции в преработване на рибни продукти и тези 

от аквакултури, които са с цел подобряване на безопасността, хигиената, здравето 

и условията на работа, и водят до нови или подобрени продукти, нови или 

подобрени процеси, или нови или подобрени системи за управление и 

организация. Този вид подкрепа е като грантове единствено за МСП, докато 

предприятия, които не са в категорията МСП, могат да я получат чрез финансови 

инструменти. 

Следователно, може да е възможно да се подкрепи преработвателната 

промишленост чрез дейности, които подобряват здравето и безопасността, 

системите за управление и организация, като реакция срещу пандемията 

Coronavirus. 

Тази мярка обикновено е включена в оперативните програми на страните-членки. 

Действия, предприети от организации на производители 

Организациите на производители (ОП) могат бързо да адаптират своите планове 

за маркетинг и производство (ПМП) към новата ситуация/бъдещата ситуация и в 

частност, своите стратегии за маркетинг и производство, за да поддържат 

определено ниво на риболовна дейност, за да гарантират икономическата си 

жизнеспособност и постоянните доставки на пазара. Те се насърчават да 

разработят и незабавно да започнат кратки промоционални кампании, за да 

насърчат консумацията на риба, и да обмислят осъществимостта на създаване, 

предвид ограниченията на мобилността, на електронни и дистанционни 

продажби. 

 

Дейности, предприети от компетентните власти на страните-членки, 

касаещи плановете за маркетинг и производство (ПМП) 

� Извършване на авансови плащания по валидни ПМП; 

Регламентът за ЕФМДР (Чл.66(4)) предвижда възможността страните-членки да 

отпуснат авансово 50% от бюджета, предвиден за изготвяне и реализиране на 

ПМП. Тази сума може да бъде отпусната веднага след одобрението на ПМП. 

Конкретно, тъй като всички ОП трябва да имат валиден в момента ПМП, тези 

авансови плащания може да се извършат без забавяне (ако вече не е изплатено 

авансово плащане). 

Ако ОП не приложи към своя ПМП прогнозиран бюджет (тъй като това не е 

задължително), стрънътъ-членка трябва да поиска от ОП бързо да представи 

оценка на предвидените разходи за изготвяне и осъществяване на ПМП. 

Тези бюджетни суми служат единствено за основа на авансовите плащания; те не 

задължават страните-членки да окажат финансова подкрепа на дейността. 

Финалните плащания са строго основани на реално направените разходи, и в 

зависимост от степента на изпълнение на ПМП (Чл.66(2) на ЕФМДР). 

� Извършване на авансови плащания по ревизирани или нови ПМП 

При настоящите условия, може да се очаква ОП да обмислят да ревизират 

своевременно своите ПМП, за да адаптират дейностите си и да съобразят 

колективнотоуправление на дейностите на своите членове с промените на пазара. 

Страните-членки се приканват да предприемат мерки, за да намалят времето, 

необходимо за одобрение на ревизираните или нови ПМП. Щом бъдат одобрени, 
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може да се извърши авансово плащане, независимо от евентуални авансови 

плащания по предишни ПМП. Това са различни операции. 

� Съкращаване на забавяния по плащания 

Финалните плащания, свързани с изготвяне и осъществяване на ПМП, зависят от 

одобрение на годишния отчет (Член 66 на ЕФМДР. Тъй като ПМП съвпадат с 

календарната година, по това време на годината, годишните отчети за 

осъществяване на 2019 ПМП (или на етапа за 2019 на многогодишни планове) 

вече са или скоро трябва да бъдат подадени (няма забавяне за подаване на тези 

отчети). 

Компетентните власти се приканват да разглеждат своевременно исканията за 

съответни плащания, и, където е необходимо, да напомнят на съответните ОП 

експедитивно да предадат своите отчети. 

� Увеличаване на нивото на подкрепа за ПМП 

ЕФМДР (Член 66(3)) определя минимум нива на подкрепа за ПМП от 3% от 

средния годишен оборот на членовете на ОП. Не е определено, обаче, минимум 

нивото на подкрепа. Настоящите обстоятелства налагат ревизия към повишаване 

на нивата на финансиране, които понастоящем са определени от страните-членки 

за изготвяне и осъществяване на ПМП. Наистина, намаляването на продажбите, в 

съчетание с ключовата роля на ОП в управлението на кризата, и свързаните 

разходи, произтичащи от осъществяването на ПМП, налага увеличаване на 

определените ресурси. 

Сътвитнети страни-членки могат да предвидят поправки на своите оперативни 

програми, ако са предвидили по-малка подкрепа на ПМП в тях, и се приканват да 

обърнат особено внимание на малки ОП и ОП на дремномащабни риболовни 

стопанства. 

� Увеличаване на нивото на помощи за ОП 

ЕФМДР (Член 95) предвижда възможността за определяне на нивото на помощите 

в подкрепа на ОП на 75%. Наистина, максималното ниво на операциите на ЕФМДР 

е 50%, плюс които страните-членки могат да отпуснат допълнителни 25% бонус 

за операции, осъществени от ОП (Чл.95.4 и Анекс I на ЕФМДР). Това, естествено, 

трябва да бъде предвидено в националната оперативна програма. 

Съответните страни-членки могат да предвидят поправки на своите оперативни 

програми, в случай че са предвидили по-малко от 50% помощ в своята оперативна 

програма и/или не са предвидили възможност за отпускане на 25% бонус за 

своите ОП. 

2. Нова временна рамкова програма за държавна помощ 

Новата временна рамкова програма за държавна помощ, приета от Комисията на 

19.03.2020, предвижда отпускане на временни, ограничени суми под формата на 

преки грантове, възвръщаеми аванси или данъчни облекчения, гаранции по 

заеми или субсидирани лихви по заеми, от страните-членки (национално 

финансиране) на предприятия в сферата на рибарството и аквакултурите, които 

са изправени пред затруднения в резултат от пандемията Coronavirus. 

Предвид настоящата криза, максималната сума за предприятие в сектора на 

рибарството и аквакултурите ще бъде € 120 000. Бенефициентите може да бъдат 

предприятия, които са изправени пред затруднения в резултат от пандемията 

Coronavirus. Тази временна помощ не се отнася за случаите, изрично изключени 
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от помощта de minimis в сектора на рибарството и аквакултурите (случаите, 

включени в Член 1(1)(а) до (к) на Регламент на Комисията (ЕС) №717/2014: 

(a) помощ, размерът на която е определен на базата на цената или количеството 

продукти, закупени или предложени на пазара; 

(b) помощи за дейности, свързани с експорт; 

(с) помощи, в зависимост от използването на национални, вместо вносни 

продукти; 

(d) помощ за закупуване на риболовни съдове; 

(e) помощи за модернизация или подмяна на двигатели на риболовни съдови; 

(f) помощи за операции, повишаващи риболовния капацитет на риболовен съд; 

(g) помощи за построяване на нови риболовни съдове или внос на риболовни 

съдове; 

(h) помощ при временно или постоянно прекратяване на риболовни дейности, 

освен тези, които са изрично предвидени в Регламента за ЕФМДР (ЕС) 

№508/2014; 

(i) помощи за проучвателен риболов; 

(j) помощи при прехвърляне на собственост на дружества; 

(k) помощи при пряко възстановяване на запасите. 

Помощите по временната рамка могат да бъдат отпуснати до 31 декември 2020. 

Помощта de minimis, отпусната през предходните три години по Регламента de 

minimis за риболовния сектор, няма да се взима предвид за прага, определен по 

тази временна рамкова програма. Също така няма да се прилага и националния 

лимит, определен в Регламента за de minimis. 

3. Подкрепа на ЕС за Европейската общност по Инвестиционната инициатива 

за спавяне Coronaviros: 

Инициативата, предложена от Комисията на 13 март, щом бъде одобрена от 

съзаконодателите, включва следните общи инструменти за незабавна реакция, 

които също се отнасят и за сектора на рибарството и аквакултурите. 

Мобилизиране на кешовите резерви на бюджета на ЕС 

Инвестиционната инициатива за справяне с коронавируса се стреми да 

мобилизира всички съществуващи бюджетни ресурси на ЕС, за да предостави 

финансова помощ на страните-членки за незабавна реакция на кризата, и за 

справяне с дългосрочните последици. Тя включва авансови плащания, 

пренасочване на кохезионни фондове, и съдействие на страните-членки при 

канализиране на средства там, където те са най-необходими, възможно най-

бързо, включително в крайбрежните райони. 

За да се осигурят налични финансови средства за справяне с кризата, Комисията 

предлага бързо мобилизиране на кешовите резерви от кохезионните фондове на 

ЕС. Това ще осигури незабавно ликвидност на бюджетите на страните-членки. 

Така ще се съдейства за ускоряване на използването на € 32 милиарда все още 

неразпределени кохезионни фондове по програмите 2014-2020, което ще осигури 

така необходимото повишаване на инвестициите. 

Европейският фонд за морско дело и рибарство (2014-2020) има бюджет от € 5.7 

милиарда в споделено управление със страните-членки. Много страни-членки все 
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още разполагат със значителен бюджет от ЕФМДР, за да подкрепят своите 

сектори рибарство и аквакултури, както и преработвателните сектори, който 

бюджет може да използват до края на 2023.  Те могат да пренасочат 

неуползотворения бюджет за съществуващи и нови мерки на ЕФМДР в своите 

програми, за да намалят отрицателните последствия от кризата Coronavirus за 

работниците и фирмите в тези сектори. 

По Чл.22(2) на ЕФМДР2, страните-членки могат да приложат тези ревизирани 

програми директно, без предварително споразумение с Комисията. Същият Член 

22(2) на ЕФМДР позволява на страните-членки да прехвърлят бюджети по ЕФМДР 

между приоритетите на ЕС, при условие че прехвърлените средства не 

надвишават 10% от сумата, определена за съответния приоритет на ЕС. 

Страните-членки могат да покриват разходи със задна дата от 01 февруари 2020г. 

Също така, горещо се насърчават страните-членки да ускорят плащанията на 

бенефициентите, като използват максимално опростените разходни опции за 

подкрепа по ЕФМДР, което може да намали значително времето за обработка на 

исканията за плащане. Също така, страните-членки могат да използват 

неуползотворения си бюджет за техническа помощ по ЕФМДР, за да наемат 

персонал и да ускорят обработката на заявления за помощ и плащания по искания 

на бенефициенти, в резултат на кризата Coronavirus. 

Облекчаване на въздействието върху заетостта 

Необходимо е да защитим работниците от безработица и загуба на приходи, във 

всички сектори на икономиката. Европейският социален фонд, в частност, може 

да осигури жизнено важна подкрепа по време на настоящата криза и нейните 

последствия. Той може да окаже подкрепа на здравеопазването, например чрез 

финансиране на предпазно облекло и оборудване, медицински изделия, мерки за 

предотвратяване на заболяванията и мерки за осигуряване на достъп до здравни 

грижи за най-уязвимите групи. В допълнение, той може да подкрепи национални 

програми, които помагат да се смекчи въздействието на пандемията, в 

комбинация с мерки за повишаване на квалификациите и уменията и 

преквалифициране през програмния период. 

Европейският социален фонд е отворен за подкрепа на всички сектори на 

икономиката, включително рибарството, аквакултурите и преработвателния 

сектор. Следователно, страните-членки се насърчават да мобилизират наличните 

средства по ЕСФ също за работещите в тези сектори. 

Комисията ще ускори законодателното предложение за Европейска програма за 

презастраховане срещу безработица, която да подкрепи политиките на страните-

членки за запазване на работните места и уменията. 

Също така, страните-членки могат да използват Европейския фонд за 

приспособяване към глобализацията, за да подпомогнат уволнени работници и 

самоосигуряващи се лица, включително в рибарството и аквакултурите, както и в 

преработвателния сектор. Фондът разполага с до € 179 милиона, налични през 

2020, за всички засегнати сектори в ЕС. 

Предоставяне на ликвидност на МСП 

Комисията ще освободи € 1 милиард от бюджета на ЕС като гаранция за 

Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ). Подкрепен от допълнителна гаранция 

                                                 
2 Регламент на ЕФМДР: РЕГЛАМЕНТ (ЕС) №508/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА 

от 15 май 2014 за Европейски фонд за морско дело и рибарство. 
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от ЕС, ЕИФ ще мотивира банките да осигурят ликвидност на МСП и компании със 

средна капитализация. Така се очаква да се мобилизират € 8 милиарда за 

финансиране на работния капитал и подкрепа на най-малко 100,000 малки и 

средни предприятия в ЕС, включително в сектора за морски храни и услуги, като 

ресторанти, което, от своя страна, ще направи устойчиво търсенето на морски 

храни. 

Увеличаването на бюджетната гаранция на ЕИФ може да се осъществи през 

следващите седмици. Банките могат да се възползват от допълнителна 

ликвидност от април 2020, която ликвидност ще им позволи да увеличат 

подкрепата си за МСП, включително в секторите, свързани и зависещи от 

риболова и аквакултурите. 

Компенсиране на икономическите загуби на рибари и производители на 

продукти от аквакултури чрез ЕФМДР 

Комисията предложи да се разшири обхвата на застрахователните механизми в 

Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), за да се изплатят 

финансови компенсации за икономическите загуби, причинени от кризата в 

общественото здраве. Ако дадена страна-членка активира тези мерки, ЕФМДР 

може да допринесе за взаимните фондове или договори за застраховане на 

запасите, за да компенсира рибарите и фермерите, занимаващи се с аквакултури, 

чиито икономически загуби надвишават 30% от годишния им оборот. 

Страните-членки се насърчават експедитивно да създадат програми за 

застраховане на наличностите, и да използват определения им бюджет от ЕФМДР, 

за да осъществят тези мерки за рибарите и фермерите, занимаващи се с 

аквакултури. 

 

 

 

 

 


