Пояснителни бележки към изпълнението на
Местна стратегия за развитие на
Рибарска област „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат“
1. „Сектор „Рибарство“ е секторът от икономиката, който обхваща всички
дейности за улов, производство, преработка и маркетинг на рибни и
аквакултурни продукти.
2. „Аквакултура“ е отглеждането или култивирането на водни организми с
помощта на дейности, предназначени да повишат продукцията на въпросните
организми над естествения капацитет в естествената им среда; организмите
остават собственост на физическо или юридическо лице през етапа на
отглеждане и култивиране до прибирането на добива включително.
3. „Местна стратегия за развитие“ е документ, планиран и разработен от
заинтересованите страни в конкретна територия чрез прилагането на
принципите на подхода за териториално развитие. Местната стратегия за
развитие на Рибарската област „Високи Западни Родопи“ за периода 2011 –
2015 е одобрена за финансова и методическа подкрепа от Управляващия орган
на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“ към Министерство
на земеделието и храните. Местната стратегия за развитие е планирана на
основата на визия за развитие на РО и стратегически цели, с конкретизирани
специфични цели, мерки и индикативни дейности за тяхното изпълнение.
4. „Мярка“ е съвкупност от индикативни дейности и съответстващи им изисквания
за изпълнение, насочени към изпълнение на една или повече специфични цели,
а те от своя страна, насочени към изпълнението на дадена стратегическа цел.
5. „Индикатор“ е конкретния измерител (качествен или количествен), чрез който
след реализирани дейности и постигнати резултати се мониторира и оценява
степента на постигане на планираните цели.

6. „Кандидат“ е физическо лице, едноличен търговец или юридическо лице, което
кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Местната
стратегия за развитие.
7. „Ползвател на помощта“ (бенефициент) е физическо лице, едноличен търговец
или юридическо лице, което е крайният получател на финансиране по Местната
стратегия за развитие.
8. „Ферма“ или „стопанство“ е предприятие за производство и отглеждане на
риба или други водни организми.
9. „Проект“ (проектно предложение) е заявление за кандидатстване, придружено
от всички изискуеми документи, както и съвкупност от материални и
нематериални активи и свързаните с тях дейности, заявени от кандидата и
допустими за финансиране от Местната стратегия за развитие.
10. „Проекти, свързани с производствена дейност“, са проекти, отнасящи се до
производството по направление аквакултури.
11. „Индикативни дейности“ са типови/примерни дейности, чрез реализирането
на които се допринася за постигане на планираните специфични цели и
индикатори.
12. „Допустими разходи“ са видовете разходи, планирани или направени от
получателя на помощта, които могат да бъдат одобрени и възстановени при
спазване на всички изисквания.
13. „Недопустими разходи“ са видовете разходи, които няма да бъдат одобрени
за възстановяване по Местната стратегия за развитие.
14. „Интензитет на помощта“ е процентно съотношение на размера на финансовата
помощ от Местната стратегия за развитие за един проект спрямо общия размер
на всички планирани допустими разходи по проекта.
15. „Индикативен брой проекти“

е очакваният брой проекти, които ще бъдат

подкрепени по Местната стратегия за развитие, планиран в съответствие с
индикаторите и целите на стратегията.
16. „Икономическа жизнеспособност“ е определяне на икономическия ефект от
инвестицията, измерен в положително парично изражение към началния
момент на инвестиционния период.

17. „Прилежаща инфраструктура“ е техническата инфраструктура на фермата за
аквакултура по смисъла на § 5, т. 31 от Закона за устройство на територията,
както и други сгради и съоръжения на територията на фермата, свързани с
обслужване на извършваните на тази територия дейности, включително пътища,
канали, водохранилища, водопроводна и канализационна инсталация, мостове,
складове, транспортни съоръжения, захранващи и отвеждащи инсталации електричество, вода, гориво и районно осветление.
18. „Микро-, малко и средно предприятие“ са такива предприятия по смисъла на
ЗМСП.
19. „Нередност“ е всяко нарушение на разпоредба от законодателството на
Общността, произтичащо от действие или бездействие на икономически
оператор, което има или би имало ефекта на щета върху общия бюджет на
Европейския съюз чрез натоварване на общия бюджет с неоправдан разход.
20. „Традиционни аквакултури“ са обичайни практики, които са свързани с
екстензивно или полуинтензивно отглеждане на шаранови и пъстървови видове
в естествени или изкуствени водоеми. Тяхното производство е традиционно за
рибарската територия и допринасят за утвърждаването на нейния специфичен
„рибарски имидж“.
21. „Нови видове/продукти“ са видове/продукти, за които производството на
аквакултури в рибарската област „Високи Западни Родопи: Батак – Девин –
Доспат“ е слабо развито или не съществува и за които има благоприятни
пазарни перспективи.
22. „Видове с добри пазарни перспективи“ са видове, за които средносрочните
прогнози показват, че е вероятно пазарното търсене да надвиши предлагането.
23. „Устойчив риболовен туризъм“ се постига чрез целенасочени инвестиции в
сферата на риболовния туризъм, които допринасят за постигане целите на
стратегията. Инвестициите не оказват неблагоприятно въздействие върху
околната среда или ако има такова, то е контролируемо, не застрашават
съществуването на растителни и животински видове, в същото време са в
съответствие със спецификата на околната среда и предимствата за развитие на
територията.

24. „Валоризиране“ е осъзнаване и покачване стойността на някаква ценност,
ресурс, предимство.
25. „Плащане в натура“ е предоставяне на земя или недвижим имот, оборудване
или суровини, проучване или професионална работа или неплатен доброволен
труд, за които не са правени плащания, подкрепени от фактура или друг
еквивалентен на фактура платежен документ.
26. „Междинно плащане“ е плащане за обособена част от одобрената и извършена
инвестиция.
27. „Авансово плащане“ е плащане след одобрение на проекта и преди
извършване на инвестиционните разходи.
28. „Оперативни разходи“ са административните разходи и разходите, свързани с
поддръжка и експлоатация на активите.
29. „Пункт за продажба към ферма за производство на аквакултура“ е обект за
търговия с храни и суровини от животински продукти, одобрен от Националната
ветеринарномедицинска служба и получил удостоверение за регистрация
съгласно Закона за храните.
30. „Съществуващи обекти“ са действащи обекти за производство на риба и други
водни организми, регистрирани по реда на Закона за рибарството и
аквакултурите.

