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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 
Въз основа на съответните указания за водене на преговори1 Комисията проведе 
преговори от името на Съюза с правителството на Дания и правителството на 
Гренландия с цел подновяване на Протокола към Спогодбата за партньорство в 
областта на рибарството между Европейския съюз, от една страна, и правителството на 
Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга. След приключване на тези 
преговори на 20 март 2015 г. бе парафиран нов протокол. Той обхваща период от пет 
години, считано от датата на временното прилагане, определена в член 14 от него – а 
именно от датата на подписването му и най-рано от 1 януари 2016 г. 

Новият протокол съответства на целите на Спогодбата за партньорство в областта на 
рибарството, засилва сътрудничеството между Съюза и Гренландия и насърчава 
развитието на рамка за партньорство, в която да се развива устойчива политика за 
рибарство и отговорно използване на рибните ресурси в риболовната зона на 
Гренландия в интерес на двете страни. В него се предвиждат възможности за риболов 
за кораби на Съюза в риболовната зона на Гренландия при спазване на съответните 
мерки за опазване и управление и в рамките на наличните допълнителни рибни 
ресурси. 

Двете страни се съгласиха да си сътрудничат при прилагането на приетата от 
Гренландия секторна политика в областта на рибарството, като за тази цел ще 
продължат политическия диалог относно съответното планиране. 

Въз основа на горепосоченото Комисията предлага на Съвета да приеме настоящото 
решение. 

2. РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ 
СТРАНИ И ОТ ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

Консултации със заинтересованите страни бяха извършени в рамките на последващата 
оценка на протокола за периода 2013 — 2015 г. По време на техническите срещи бяха 
извършени консултации и с експертите на държавите членки и на сектора. Освен това 
оценката отразява вижданията на гренландските риболовни органи и заинтересовани 
страни. Тези консултации доведоха до заключението, че би било от полза както за 
Гренландия, така и за Съюза да се поднови Протоколът към Спогодбата за 
партньорство в областта на рибарството. 

3. ПРАВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 
Настоящата процедура във връзка с решението на Съвета относно сключването на 
новия протокол със съгласието на Европейския парламент се задейства успоредно с 
процедурата за подписването на новия протокол от името на ЕС и временното му 
прилагане. 

4. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА 
Новият протокол предвижда годишно финансово участие в размер на общо 17 799 978 
EUR за всяка година от периода на действието му. Тази сума включва: а) 13 168 978 

                                                 
1 Приети на 3333-то заседание на Съвета (по конкурентоспособност) на 25 септември 2014 г. 
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EUR годишно за достъп до риболовната зона на Гренландия, б) 2 931 000 EUR годишно 
допълнителни средства, отпускани от ЕС за подпомагане на гренландската политика в 
областта на рибарството, и в) 1 700 000 EUR като годишен резерв за допълнителни и 
нови възможности за риболов, които могат да бъдат приети от ЕС въз основа на 
научните становища и допълнителните рибни ресурси. 
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Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

за сключване на парафирания на 20 март 2015 г. Протокол за определяне на 
възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Спогодбата за 
партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една 
страна, и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, 

от друга 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 
член 43, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка 
v) и член 218, параграф 7 от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

като взе предвид одобрението на Европейския парламент2, 

като има предвид, че: 

(1) На 28 юни 2007 г. Съветът прие Регламент (ЕО) № 753/2007 относно 
сключването на спогодба за партньорство в областта на рибарството между 
Европейската общност, от една страна, и правителството на Дания и 
автономното правителство на Гренландия, от друга3 (наричана по-долу 
„Спогодба за партньорство“). 

(2) Съветът оправомощи Комисията да договори нов протокол към Спогодбата за 
партньорство, с който на корабите на Съюза се предоставят възможности за 
риболов в риболовната зона на Гренландия. След приключване на преговорите 
на 20 март 2015 г. бе парафиран нов протокол. 

3) С Решение .../2015/EС4 Съветът разреши подписването и временното прилагане 
на този протокол, при условие че бъде сключен. 

4) Протоколът следва да бъде одобрен от името на Съюза. 

5) С член 10 от Спогодбата за партньорство се създава съвместен комитет, който да 
контролира изпълнението, тълкуването и прилагането на Спогодбата и при 
необходимост да направи преоценка на равнището на възможностите за риболов 
и съответно на финансовото участие. С оглед на прилагането на подобни 
изменения е целесъобразно на Комисията да се дадат правомощия да одобрява 
измененията посредством опростена процедура, 

                                                 
2 ОВ C , , стр. . 
3 ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 1. 
4 ОВ C... [Служба за публикации, моля, въведете позоваване на акта на Съвета за разрешаване 

на подписването и временното прилагане на Протокола.) 
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ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ: 

Член 1 
С настоящото се одобрява от името на Съюза сключването на Протокола за определяне 
на възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Спогодбата за 
партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, 
и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга 
(наричан по-долу „Протоколът“). 

Текстът на Протокола се съдържа в приложение І към настоящото решение. 

Член 2 
Председателят на Съвета посочва лицето, оправомощено да извърши от името на 
Съюза предвиденото в член 15 от Протокола нотифициране, за да се изрази съгласието 
на Съюза да бъде обвързан с Протокола. 

Член 3 
При спазване на разпоредбите и условията, посочени в приложение II към настоящото 
решение, Комисията е оправомощена да одобрява от името на Съюза измененията на 
Протокола, приети от Съвместния комитет, създаден с член 10 от Спогодбата за 
партньорство в областта на рибарството, посочена в член 1 от настоящото решение. 

Член 4 
Настоящото решение влиза в сила на третия ден след деня на публикуването му в 
Официален вестник на Европейския съюз. 
Съставено в Брюксел на  година. 

 За Съвета 
 Председател 
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ЗАКОНОДАТЕЛНА ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА 

1. РАМКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА  

 1.1. Наименование на предложението/инициативата  

Предложение за решение на Съвета за сключването на Протокола за определяне на 
възможностите за риболов и финансовите средства, предвидени в Спогодбата за 
партньорство в областта на рибарството между Европейската общност, от една страна, 
и правителството на Дания и автономното правителство на Гренландия, от друга. 

 1.2. Съответни области на политиката в структурата на УД/БД 

11. 11. – Морско дело и рибарство 

11.03 – Задължителни вноски в регионални организации за управление на рибарството 
(РОУР) и други международни организации, както и в споразумения за устойчиво 
рибарство (СУР). 

 1.3. Естество на предложението/инициативата  

Предложението/инициативата е във връзка с продължаване на съществуваща дейност. 

 1.4. Цели  

 1.4.1 Многогодишни стратегически цели на Комисията, за чието изпълнение е 
предназначено предложението/инициативата  

Договарянето и сключването на споразумения в областта на рибарството с трети 
държави отговаря на общата цел за осигуряването на достъп на риболовните кораби на 
Европейския съюз до риболовни зони, които са под юрисдикцията на трети държави, и 
за развиване на партньорство с тези държави с оглед укрепване на устойчивата 
експлоатация на рибните ресурси извън водите на ЕС. 

Споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство (СПОУР) 
осигуряват също така съгласуваност между принципите, уреждащи общата политика в 
областта на рибарството, и залегналите в други европейски политики ангажименти 
(устойчива експлоатация на ресурсите на трети държави, борба срещу незаконния, 
недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов, интеграция на държавите партньори в 
световната икономика, както и по-добро политическо и финансово управление на 
рибарството). 

 1.4.2 Конкретни цели и съответни дейности във връзка с УД/БД  

Конкретна цел № 1 

Да се допринесе за устойчивия риболов извън водите на Съюза, да се поддържа 
европейското присъствие в отдалечените риболовни райони и да се защитят интересите 
на европейския сектор на рибарството и интересите на потребителите чрез договаряне 
и сключване на съгласувани с други европейски политики СПОУР с крайбрежни 
държави. 

Съответни дейности във връзка с УД/БД 

Установяване на рамка за управление на риболовните дейности, извършвани от 
риболовните кораби на Съюза във водите на трети държави (СУР) (бюджетен ред 
11.03.01). 
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 1.4.3 Очаквани резултати и отражение 

Сключването на Протокола допринася да се запазят възможностите за риболов за 
корабите на ЕС в риболовната зона на Гренландия. 

Протоколът допринася също така за подобряване на управлението и опазването на 
рибните ресурси чрез финансова подкрепа (подкрепа на сектора) за изпълнението на 
програмите, приети на национално равнище от държавата партньор, и по-конкретно по 
отношение на контрола и борбата срещу незаконния риболов. 

 1.4.4 Показатели за резултатите и за отражението  

Процент на оползотворяване на възможностите за риболов (процентен дял на 
използваните разрешения за риболов спрямо възможностите по протокола); 

събиране и анализиране на данните за улова и търговската стойност на Спогодбата; 

принос към заетостта и добавената стойност в ЕС и към стабилизиране на пазара на ЕС 
(заедно с други СПОУР); 

брой на техническите срещи и на заседанията на съвместния комитет. 

 1.5. Мотиви за предложението/инициативата  

 1.5.1 Нужди, които трябва да бъдат задоволени в краткосрочен или 
дългосрочен план 

Действащият протокол за 2013 — 2015 г. изтича на 31 декември 2015 г. Предвижда се 
новият протокол да се прилага временно от 1 януари 2016 г. С цел да се осигури 
непрекъснатост на риболовните дейности, успоредно с процедура по сключването на 
Протокола е започната и процедура за приемане на решение на Съвета относно 
неговото подписване и временно прилагане. 

Новият протокол ще осигури рамка за риболовните дейности на флота на Съюза в 
риболовната зона на Гренландия и ще позволи на корабособствениците от Съюза да 
кандидатстват за разрешения за риболов, издавани от Гренландия. Освен това новият 
протокол укрепва сътрудничеството между ЕС и Гренландия за насърчаване на 
устойчива политика в областта на рибарството. В него се предвижда по-специално 
наблюдение на корабите чрез VMS и своевременно съобщаване на данните за улова, 
включително чрез съответните информационно-технологични системи, веднага щом 
като те влязат в експлоатация. Подкрепата за сектора бе увеличена, за да се помогне на 
Гренландия да управлява и опазва рибните си ресурси и да следи за спазването на 
правилата от страна на националните и чуждестранните флотове. 

 1.5.2 Добавена стойност от намесата на ЕС 

Ако ЕС не сключи този нов протокол, това би накърнило способността на Гренландия 
да гарантира доброто управление на сектора на рибарството и би могло да има 
отрицателни последици за устойчивостта на риболовните дейности. Този протокол е от 
стратегическо значение и за дейността на корабите на Съюза в риболовните зони на 
други основни двустранни партньори в североизточната част на Атлантическия океан, 
по-специално Норвегия и Фарьорските острови. 

 1.5.3 Изводи от подобен опит в миналото 

Възможностите на ЕС за риболов се основават на най-добрите научни становища, 
споразуменията на крайбрежните държави за управление и на допълнителните рибни 
ресурси. Новият протокол осигурява по-добро съотношение между придобитата 
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стойност и разходите на ЕС чрез адаптиране на възможностите за риболов към 
действителното им използване. Той засилва двустранното сътрудничество за устойчиво 
управление и експлоатация на рибните запаси и осигурява прозрачност на риболовните 
дейности на трети страни във водите на Гренландия. Принципът на справедливо 
разпределение на разходите за достъп се прилага в съответствие с реформираната обща 
политика в областта на рибарството, което води до увеличено участие на 
икономическите оператори от ЕС за Гренландия. Подкрепата за сектора бе увеличена, 
за да се вземат предвид предишните осъществени програми и с оглед на нуждите на 
риболовната администрация на Гренландия. 

 1.5.4 Съвместимост и евентуална синергия с други подходящи инструменти 

Средствата, изплащани съгласно СПОУР, представляват реални приходи в бюджетите 
на третите държави партньори. Едно условие за сключването и мониторинга на СПОУР 
обаче е част от тези средства да бъдат насочени за предприемане на мерки в рамките на 
националната секторна политика в областта на рибарството съгласно приоритетите ѝ. 
Тези финансови ресурси са съвместими с друго финансиране, предоставено от ЕС на 
Гренландия, както и с финансиране от други международни донори за осъществяването 
на проекти и/или програми, провеждани на национално равнище в сектора на 
рибарството. 

 1.6. Срок на действие и финансово отражение 
Предложение/инициатива с ограничен срок на действие 

 Предложение/инициатива в сила от 1.1.2016 г. до 31.12.2020 г. 

 Финансово отражение от 2016 г. до 2020 г. 

 1.7. Предвидени методи на управление  
Пряко управление от Комисията 

от нейните служби. 

2. МЕРКИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ  

 2.1. Правила за мониторинг и докладване  

Комисията (ГД „Морско дело и рибарство“) ще осигурява редовно наблюдение на 
изпълнението на настоящия протокол, по-специално по отношение на усвояването на 
възможностите за риболов от страна на операторите и на данните за улова. 

Освен това в Спогодбата за партньорство в областта на устойчивото рибарство се 
предвижда поне по едно заседание годишно на Съвместния комитет, по време на което 
Комисията и съответната трета държава обсъждат изпълнението на Спогодбата и на 
Протокола към него и внасят при необходимост корекции в планирането на подкрепата 
за сектора и, според случая, във финансовото участие. 

 2.2. Система за управление и контрол  

 2.2.1 Установени рискове  

Изпълнението на протоколите за рибарство е придружено от определен брой рискове, 
по-специално във връзка със сумите, предназначени за финансиране на секторната 
политика в областта на рибарството (подпрограмиране). По време на изпълнението на 
Протокола 2013 — 2015г. с Гренландия не възникнаха подобни затруднения. 
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 2.2.2 Предвидени методи на контрол  

Предвижда се постоянен диалог, свързан с програмирането и изпълнението на 
секторната политика. Съвместният анализ на резултатите, посочен в член 5, параграф 4 
от протокола, също представлява част от тези методи за контрол. 

Освен това в Протокола се предвиждат специфични клаузи за временно 
преустановяване на неговото действие при определени условия и дадени обстоятелства. 

 2.3. Мерки за предотвратяване на измами и нередности 

Комисията се ангажира да установи политически диалог и непрекъснато съгласуване с 
Гренландия с цел подобряване на управлението на Спогодбата и увеличаване на 
приноса на ЕС за устойчивото управление на рибните ресурси. Във всички случаи 
плащанията, които Комисията извършва в рамките на СПОУР, са подчинени на 
нейните правила и обичайните ѝ бюджетни и финансови процедури. Това позволява, 
по-специално, да се идентифицират напълно банковите сметки на третите държави, по 
които се превеждат сумите за финансовото участие. Относно настоящия протокол в 
член 4, параграф 7 се посочва, че финансовото участие се плаща по бюджетна сметка. 

3. ОЧАКВАНО ФИНАНСОВО ОТРАЖЕНИЕ НА 
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО/ИНИЦИАТИВАТА 

 3.1. Съответни функции от многогодишната финансова рамка и 
разходни бюджетни редове 

Съществуващи разходни бюджетни редове  

По реда на функциите от многогодишната финансова рамка и на бюджетните редове. 

Бюджетен ред Вид наразхода Вноска  Функция 
от 

многогоди
шната 

финансова 
рамка 

Номер  
[Наименование……………
…………...……………] 

Многогод./едногод. 
(5) 

от 
държави 

от 
ЕАСТ6 

 

от 
държави 
кандидатк

и7 
 

от трети 
държави 

по смисъла на 
член 18, параграф 

1, буква аа) от 
Финансовия 
регламент  

2 

11 0301 
Установяване на рамка 
за управление на 
риболовните дейности, 
извършвани от 
риболовните кораби на 
Съюза във водите на 
трети държави (СУР) 

Многогод. НЕ НЕ НЕ НЕ 

Поискани нови бюджетни редове  

(не се прилага) 

                                                 
5 Многогод. = многогодишни бюджетни кредити / едногод. = едногодишни бюджетни кредити. 
6 ЕАСТ: Европейска асоциация за свободна търговия.  
7 Държави кандидатки и, ако е приложимо, държави потенциални кандидатки от Западните 

Балкани. 
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 3.2. Очаквано отражение върху разходите  

 3.2.1 Обобщение на очакваното отражение върху разходите  
млн. евро (до 3-ия знак след десетичната запетая) 

Функция от многогодишната финансова
рамка:  Номер 2 Опазване и управление на природните ресурси 

 

ГД: „Морско дело и рибарство“ 
  Година

N8 

2016 

Година
N+1 

2017 

Година
N+2 

2018 

Година
N+3 

2019 

Година
N+4 

2020 
ОБЩО 

 Бюджетни кредити за оперативни разходи       

Поети задължения (1) 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 89,000 
Номер на бюджетния ред: 11 0301 

Плащания (2) 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 89,000 
Бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за определени 
програми9        

Номер на бюджетния ред: 11 010401  (3)       

Поети задължения =1+3 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 89,000 ОБЩО бюджетни кредити 
за ГД „Морско дело и рибарство“ Плащания =2+3 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 89,000 

 

Поети задължения (4) 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 89,000  ОБЩО бюджетни кредити за 
оперативни разходи Плащания (5) 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 89,000 

 ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, финансирани от пакета за 
определени програми (6)     

 
 

                                                 
8 Година N е годината, през която започва да се осъществява предложението/инициативата. 
9 Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми и/или дейности на ЕС (предишни редове „BA“), непреки 

научни изследвания, преки научни изследвания. 



 

BG 11   BG 

Поети задължения =4+ 6 17,800 1,608 17,800 17,800 17,800 89,000 ОБЩО бюджетни кредити 
за ФУНКЦИЯ 2 

от многогодишната финансова рамка Плащания =5+ 6 17,800 17,800 17,800 17,800 17,800 89,000 

Ако предложението/инициативата има отражение върху повече от една функция: (не се прилага) 
Поети 
задължения (4)      ОБЩО бюджетни кредити за 

оперативни разходи 
Плащания (5)     

 ОБЩО бюджетни кредити за административни разходи, 
финансирани от пакета за определени програми (6)     

Поети 
задължения =4+ 6     за ФУНКЦИИ 1—4 

от многогодишната финансова рамка 
Поети задължения Плащания =5+ 6     
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Функция от многогодишната финансова
рамка:  5 „Административни разходи“ 

млн. евро (до 3-ия знак след десетичната запетая) 

 
  Година 

N10 

2016 

Година 
N+1 

2017 

Година 
N+2 

2018 

Година 
N+3 

2019 

Година 
N+4 

2020 
ОБЩО 

ГД „Морско дело и рибарство“ 

 Човешки ресурси 0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,660 

 Други административни разходи 0,012 0,012 0,012 0,012 0,016 0,064 

ОБЩО ГД „Морско дело и 
рибарство“ Бюджетни кредити  0,144 0,144 0,144 0,144 0,148 0,724 

 

ОБЩО бюджетни кредити 
за ФУНКЦИЯ 5 

от многогодишната финансова 
рамка  

(Общо поети 
задължения = общо 
плащания) 

0,144 0,144 0,144 0,144 0,148 0,724 

млн. евро (до 3-ия знак след десетичната запетая) 

 
  Година 

N11 

2016 

Година 
N+1 

2017 

Година 
N+2 

2018 

Година 
N+3 

2019 

Година 
N+3 

2020 
ОБЩО 

ОБЩО бюджетни кредити  Поети задължения 17,944 17,944 17,944 17,944 17,948 89,724 

                                                 
10 Година N е годината, през която започва да се осъществява предложението/инициативата. 
11 Година N е годината, през която започва да се осъществява предложението/инициативата. 
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за ФУНКЦИИ 1 — 5 
от многогодишната финансова 

рамка  
Плащания 17,944 17,944 17,944 17,944 17,948 89,724 
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3.2.2 Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи  
Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу: 

Бюджетни кредити за поети задължения в млн. евро (до 3-ия знак след десетичната запетая) 

 
Година 

N 

2016 

Година 
N+1 

2017 

Година 
N+2 

2018 

Година 
N+3 

2019 

Година 
N+3 

2020 
ОБЩО 

 РЕЗУЛТАТИ Да се посочат целите и резултатите 

Вид резултат12 

 

Среден 
разход за 
резултата Бр

ой
 

ре
зу
лт
ат
и 

Разходи 

Бр
ой

 
ре
зу
лт
ат
и 

Разходи 

Бр
ой

 
ре
зу
лт
ат
и 

Разходи Брой 
резултати Разходи 

 

Брой 
резултати 

 

Разходи 
Общ брой 

на 
резултати

те 

Общо 
разходи 

КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 1…13            

— достъп до риболовната зона Количество (t) 348 42 726 14,869 42 726 14,869 42 726 14,869 42 726 14,869 42 726 14,869 213 630 74,345 

— секторна подкрепа Годишна 
вноска 2,931 1 2,931 1 2,931 1 2,931 1 2,931 1 2,931 5 14,655 

Междинен сбор за конкретна цел № 1  17,800  17,800  17,800  17,800  17,800  89,000 

ОБЩО РАЗХОДИ  17,800  17,800  17,800  17,800  17,800  89,000 

                                                 
12 Резултатите са продуктите и услугите, които ще бъдат доставени (например брой финансирани обмени на учащи се, дължина на построените пътища в 

километри и т.н.). 
13 Съгласно описанието в част 1.4.2. „Конкретни цели…“  
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 3.2.3 Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни 
разходи 

 3.2.3.1 Обобщение  

Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за 
административни разходи съгласно обяснението по-долу: 
млн. евро (до 3-ия знак след десетичната запетая) 

 Година 
N14 

2016 

Година 
N+1 
2017 

Година 
N+2 
2018 

Година 
N+3 
2019 

Година  
N+4 
2020 

ОБЩО 

 

ФУНКЦИЯ 5 
от многогодишната 
финансова рамка 

    
 

 

Човешки ресурси  0,132 0,132 0,132 0,132 0,132 0,660 

Други 
административни 
разходи  

0,012 0,012 0,012 0,012 0,016 0,064 

Междинен сбор за 
ФУНКЦИЯ 5 

от многогодишната 
финансова рамка  

0,144 0,144 0,144 0,144 0,148 0,724 

 

Извън ФУНКЦИЯ 515 
от многогодишната 
финансова рамка  

 

    

 

 

Човешки ресурси      
 

 

Други разходи  
с административен 
характер 

    
 

 

Междинен сбор  
извън ФУНКЦИЯ 5 
от многогодишната 
финансова рамка  

    
 

 

 

ОБЩО 0,144 0,144 0,144 0,144 0,148 0,724

Необходимите бюджетни кредити за административни разходи ще бъдат покрити от бюджетните кредити на ГД, 
които вече са предвидени за управлението на дейността и/или които са преразпределени в рамките на ГД, при 
необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на 
управляващата ГД в рамките на годишната процедура за отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните 
ограничения.  

                                                 
14 Година N е годината, през която започва да се осъществява предложението/инициативата. 
15 Техническа и/или административна помощ и разходи в подкрепа на изпълнението на програми 

и/или дейности на ЕС (предишни редове „BA“), непреки научни изследвания, преки научни 
изследвания. 
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 3.2.3.2 Очаквани нужди от човешки ресурси  

Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно 
обяснението по-долу: 

Оценката се посочва в цели стойности (или най-много до един знак след десетичната запетая) 

11 е съответната област на политиката или бюджетен дял. 
Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонала на ГД, на който вече е възложено управлението на 
дейността и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни 
отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за 
отпускане на средства и като се имат предвид бюджетните ограничения. 

Описание на задачите, които трябва да се изпълнят: 

Длъжностни лица и 
временно наети лица 

Управление и наблюдение на процеса на (пре)договарянето на 
СПОУР и одобряване на резултатите от преговорите от страна 
на институциите; управление на настоящото СПОУР, 
включително постоянен финансов контрол и наблюдение на 
работата; непрекъснат мониторинг на осъществяването на 
секторната подкрепа, управление на лицензите. 
Отговорен служител от ГД „Морско дело и рибарство“ + 
началник на отдел/заместник-началник на отдел + управител на 
лицензите + секретариат: 

обща прогнозна оценка 1,00 ЕПРВ/год. 
Единична цена 132 000 EUR/год. 
Изчисляване на разходите: 1,00 души/год. x 132 000 EUR/год. 

                                                 
1 ДНП = договорно нает персонал; МП = местен персонал; КНЕ = командирован национален 

експерт; ПНА = персонал, нает чрез агенции за временна заетост; МЕД = младши експерт в 
делегация.  

2 Подтаван за външния персонал, покрит с бюджетните кредити за оперативни разходи (предишни 
редове „BA“). 

3 Основно за структурните фондове, Европейския земеделски фонд за развитие на селските 
райони (ЕЗФРСР) и Европейския фонд за рибарство (ЕФР). 

 
Година 

N 
2016 

Година 
N+1 
2017 

Година 
N+2 
2018 

Година 
N+3 
2019 

Година 
N+4 
2020 

 Длъжности в щатното разписание (длъжностни 
лица и временно наети лица)      

      

11 01 01 01 (Централа и представителства на 
Комисията) 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 

11 01 01 02 (Делегации)      

 Външен персонал (в еквивалент на пълно 
работно време — ЕПРВ)1      

11 01 02 01 (ДНП, КНЕ, ПНА от общия финансов 
пакет) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

11 01 02 02 (ДНП, МП, КНЕ, ПНА и МЕД в 
делегациите)      

— в централата3 
 

    
 

11 01 04 01 2 
 

— в делегациите       

Други бюджетни редове (да се посочат)      

ОБЩО 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Общо разходи: EUR 132 000 => 0,132 млн. евро  

Външен персонал Не е нает персонал, работещ в делегациите 

 3.2.4 Съвместимост с настоящата многогодишна финансова рамка 
Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата многогодишна финансова 
рамка. 

 3.2.5 Участие на трети страни във финансирането  
Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни. 

 3.3. Очаквано отражение върху приходите 
Предложението/инициативата няма финансово отражение върху приходите. 
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