Европейски фонд за рибарство
Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007 – 2013
Приоритетна ос 4 „Устойчиво развитие на рибарските области“
„Местна инициативна рибарска група Приморско – Созопол – Царево“

РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ
3 - 4 ФЕВРУАРИ 2015 г., МИРГ „ЛАРНАКА – ФАМАГУСТА“, РЕПУБЛИКА
КИПЪР

ДОКЛАД
От 3 до 4 февруари 2015 г. представители на Местна инициативна
рибарска група (МИРГ) „Приморско – Созопол – Царево“ посетиха Рибарска
област Ларнака и Фамагуста (FLAG of “Larnaca District Development Agency”),
Република Кипър, по покана на кипърските си колеги, с цел обмяна на опит
между двете групи.

Карта на Рибарска област Ларнака и Фамагуста. Районите, в които се
прилага програмата, са оцветени в жълто.
Службата за развитие на област Ларнака (Larnaca District Development Agency)
е неправителствена организация основана на 16 октомври 2003 г. с основна цел да
прилага национални и европейски политики, като развива и прилага мерки в региона,
финансирани от европейски и национални програми. От създаването си до момента
сдружението е осъществило редица проекти финансирани от Европейският
земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), Европейският социален
фонд (ЕСФ), Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейският фонд
за рибарство (ЕФР) и др.
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На 10 декември 2012 г. Службата за развитие на област Ларнака сключва
договор с Департамента по рибарство и морски изследвания към Министерството на
земеделието, природните ресурси и околната среда, с което се определят целите,
задачите и финансовата рамка за прилагането на Местна програма за Рибарска област
Ларнака и Фамагуста и на практика се формира първият и единствен за програмният
период МИРГ на територията на Република Кипър – МИРГ Ларнака – Фамагуста.
Съгласно споразумението сдружението разполага с бюджет от 2 млн. евро за
периода 2007 – 2013 г., от които 50 % се предоставят от ЕФР, а останалите 50 % от
националния бюджет на Република Кипър. Размерът на привлечените частни средства
е 871 хил. евро.
Районът на Рибарска област Ларнака – Фамагуста обхваща 3 общини (Ларнака,
Паралимни и Агия Напа) и 5 общности на Ларнака и Фамагуста (Mari, Zygi, Ormidia,
Xylotymbou and Liopetri). Населението на областта е 73 000 души, а площта е 255 кв.
км.
На територията на рибарската област се намират 8 от 13-те рибарски пристана,
344 от рибарите (52 %) и 51 % от рибарските съдове на острова, от които 247 са с
размери от 4 до 12 метра, 6 - над 12 метра и 1 трал.
Сред основните видове обект на риболов в региона са Смарид (Spicara smaris),
Гопа (Boops boops), Ивечеста и Скална Барбуня (Mullus surmuletus и Mullus barbatus),
Ивичеста морска каракуда/Саргус (Diplodus sargus), Октопод (Octopus vulgaris), Бяла и
Червена риба тон (Thunnus alalunga и Thunnus thynnus), Риба меч (Xiphias Gladius) и
др.
Сред проблемите на сектор „Рибарство“ в региона са повишаване на средната
възраст сред заетите в сектора, намаляване на рибните запаси, промените в климата,
разпространение на нови видове като Лагопсара (Lagocephalus Sceleratus).

Стратегия за развитие
МИРГ „Ларнака - Фамагуста“ има за цел да прилага местна стратегия за
развитие - Местна програма за Рибарска област Ларнака и Фамагуста, в която са
заложени 4 основни цели:
Балансирано развитие на местната икономика;
Подобряване на привлекателността на региона;
Повишаване на конкурентоспособността на продуктите и услугите от
сектор рибарство;
Развитие на уменията на населението в региона.
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Сред основните предизвикателства са по-пълноценно използване на местния
потенциал, подобряване на привлекателността на региона както и подобряване на
качеството на живот.
По Местната програма за Рибарска област Ларнака и Фамагуста са
разработени и реализирани следните мерки:
Мярка 4.1.1/1 - "Риболовен туризъм"
 От 4 януари 2012 г. до 4 май 2012 г.;
 Бюджет - 145 000 евро;
 Брой подадени и одобрени проекти – 1.
Мярка 4.1.1/2 - "Създаване на добавена стойност и маркетинг на
продуктите от сектор „Рибарство“
 От 28 май 2013 г. до 27 септември 2013 г.;
 Бюджет – 128 000 евро;
 Брой подадени и одобрени проекти – 2.
Мярка 4.1.1/3 - "Повишаване на качеството и покриване на установените
изисквания за функциониране на заведения, в които се предлагат за консумация
риба и рибни продукти (рибни таверни)"
 От 15 май 2014 г. до 28 август 2014 г.;
 Бюджет – 250 000 евро;
 Брой подадени и одобрени проекти – 15.
Сред изискванията, на които трябва да отговарят рибните таверни, са:
 Излагане на рибните продукти, със съответната информация, в
специални хладилни витрини;
 Чадърите и тентите трябва да са до 2 цвята, като не се допускат
рекламни надписи на тях;
 Определени изисквания за масите, столовете и покривките;
 Менюто трябва да е на 4 различни езика;
 Одобрените цветове са бяло, синьо и кафяво.
Мярка 4.1.1/5 - "Промотиране на пресни рибни продукти”
По мярката са проведени Първият рибен фестивал в Протарас на 30 август 2013
г.; Промоционална кампания в медиите за пресни рибни продукти; Обучителни
семинари, насочени към студенти и потребители.
Мярки 4.1.1/6 & 4.1.1/7 – „Обучителни програми"
По мерките са проведени две програми:
 Обучение на заети в сектор „Рибарство“ за повишаване на техните
умения
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 Обучение за прилагане на риболовни решения
професионалните умения на заетите в сектора.

подобряващи

Мярка 4.1.1/8 - "Проекти осъществявани от местната власт, с които се
постига целта да се подчертава рибарският характер на региона"
 От 4 януари 2012 до 4 май 2012 г.
 Бюджет 640 000 евро;
 брой подадени и одобрени проекти – 3 бр.
Мярка 4.1.1/10 – „Културни събития – Рибни фестивали“
По мярката са проведени вторият Рибен фестивал в Зиги на 9 юни 2014 г. и
вторият Рибен фестивал в Проторас на 29 август 2014 г. Фестивалите включват:
 Дегустация на пресни рибни продукти;
 Демонстрация на методите и пособията за улов и обработка на риба от
местни рибари;
 Демонстрация на традиционни занаяти;
 Музикална и танцова програма.
Мярка 4.1.1/11 – „Обучение за региона“
Мярка 4.1.2 – „Транснационално сътрудничество“
По мярката се осъществяват 2 транснационални проекта:
 MedNetPesca – Съвместен проект на МИРГ „Ларнака – Фамагуста“ и
още 12 МИРГ от Франция, Гърция, Испания, Португалия, Италия. По
проекта се създава интернет сайт, чрез който да се промотират
рибарските области и проекти реализирани по Ос 4 на ЕФР. Бюджет – 8
хил. евро.
 Dive in Our Islands – Съвместен проект на МИРГ „Ларнака – Фамагуста“
и един МИРГ от Гърция. Проекта има за цел да се промотират 10
подводни туристически маршрута, чрез специално разработени
приложения, интернет сайт, карти и др. Бюджет – 30 хил. евро.
Структура и принцип на функциониране
Службата за развитие на област Ларнака се управлява от 9 членен борд на
директорите, който се представлява от Президент и Вицепрезидент.
Дейността се ръководи от Управител (Директор) и е организирана в следните
специализирани административни звена:
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Отдел „Европейски проекти“;
Отдел „Кофинансиращи програми“;
Отдел по програма „LEADER“, към който действат два екипа, единият
отговарящ за „LEADER“, а другият за проекти по Ос 4 на ЕФР;
Обслужващ отдел;
Център за обучение в Ларнака;
Счетоводен отдел;
Секретар.

Всеки от отделите разполага със специалисти в съответните области като общо
наетите служители са около 20.
Подготовката и промотирането на различните мерки финансирани по Ос 4 на
ЕФР се извършва от съответният екип към отдела по програма „LEADER“.
Постъпилите проекти се разглеждат и оценяват в специално формирани
комисии от специалисти в рамките на сдружението.
След приключване на всички процедурни проверки, одобрените проекти, се
изпращат в Департамента по рибарство и морски изследвания към Министерството на
земеделието, природните ресурси и околната среда, където отново се прави оценка на
проекта и на приноса му към заложените цели в Местна програма за Рибарска област
Ларнака и Фамагуста. При липса на констатирани пропуски и нарушения проекта се
връща в Службата за развитие на област Ларнака и се пристъпва към подписване на
договор с кандидата.
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Посетени обекти:
1. Лодка за риболовен туризъм в Зиги

Мярка 4.1.1/1 „Риболовен туризъм“
Бенефициент: Професионален рибар;
Местоположение: Зиги, Област Ларнака;
Бюджет: 18.000 евро;
Финансова подкрепа по програмата: 6.700 евро (50% ЕФР, 50% Република Кипър);
Създадени работни места: 2.
2. Проект за обновяване на инфраструктурата в Ларнака
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Мярка 4.1.1/8 - "Проекти осъществявани от местната власт, с които се постига целта
да се подчертава рибарският характер на региона"
Бенефициент: Община Ларнака;
Местоположение: Ларнака, Област Ларнака;
Бюджет: 180.000 евро;
Финансова подкрепа по програмата: 120 000 евро (50% ЕФР, 50% Република Кипър);
Създадени работни места: 30.
3. Обновяване на рибна таверна в Агия Напа, с цел повишаване на качеството
на предлагане и покриване на установените изисквания за функциониране
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Мярка 4.1.1/3 - "Повишаване на качеството и покриване на установените изисквания
за функциониране на заведения, в които се предлагат за консумация риба и рибни
продукти (рибни таверни)"
Бенефициент: Бивш професионален рибар;
Местоположение: Агия Напа, Област Фамагуста;
Бюджет: 120.000 евро;
Финансова подкрепа по програмата: 35 000 евро (50% ЕФР, 50% Република Кипър);
Създадени работни места: 15.
4. Проект за обновяване на инфраструктурата на Паралимни

Мярка 4.1.1/8 - "Проекти осъществявани от местната власт, с които се постига целта
да се подчертава рибарският характер на региона"
Бенефициент: Община Паралимни;
Местоположение: Паралимни, Област Фамагуста;
Бюджет: 200 000 евро;
Финансова подкрепа по програмата: 133 000 евро (50% ЕФР, 50% Република Кипър);
Създадени работни места: 20.

Заключения
Прилагането на принципа „отдолу нагоре“ е много сходен в двете страни.
Основната разлика е, че Службата за развитие на област Ларнака, както и други
подобни сдружения в Република Кипър, използват финансиране от различни
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национални и европейски фондове и не са насочени единствено в областта на
рибарството.
Принципът на
проверка на проектите
с малки изключения е
идентичен
на
прилагания
в
Република
България
преди изменението на
Наредба 15 от 2010 на
МЗХ, обнародвано на
27.09.2013 г. в ДВ бр.
84, с което както е
известно,
бяха
ограничени
извършваните в МИРГ
проверки до административна оценка и оценка на съответствието на проекта с целите
на Стратегията на МИРГ.
Като положителна практика при двете страни, която за съжаление в България
се въведе на по-късен етап, може да се определи сравнително облекчената процедура
за извършване на актуализация на мерките по програмата.
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