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ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,
като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,
като взе предвид Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета
от 30 ноември 2011 г. за установяване на програма за подпомагане на по-нататъшното
развитие на интегрираната морска политика1, и по-специално член 8 от него,
като взе предвид Регламент (ЕО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г.
относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските
общности2, и по-конкретно членове 75 и 110 от него,
като има предвид, че:
(1)

В съответствие с членове 75 и 110 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на
Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия
бюджет на Европейските общности („Финансовия регламент“)3, и член 90,
параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от
23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането
на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия
регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности4 (наричани
по-долу „правила за прилагане“), поемането на задължения за плащане от
бюджета на Европейския съюз се предхожда от решение за финансиране, в което
се определят основните елементи на действието, предполагащо разход и прието
от институцията или от органите, на които институцията е делегирала
правомощия.

(2)

В съответствие с член 110 от Финансовия регламент трябва да бъде приета
годишна програма за безвъзмездните средства.
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(3)

Тъй като работната програма представлява достатъчно подробна рамка по
смисъла на член 90, параграфи 2 и 3 от правилата за прилагане, настоящото
решение се отнася до финансирането на предвидените в работната програма
разходи за безвъзмездни средства и обществени поръчки.

(4)

По силата на член 168, параграф 1, буква в) от правилата за прилагане
безвъзмездни средства могат да бъдат отпускани без покана за предложения в
полза на организации, които имат монопол de jure или de facto. Държавните
органи на средиземноморските държави-членки, излъчени от другите държавичленки за домакини на Форума за брегова охрана в средиземноморския регион,
разполагат с единствен по рода си експертен опит и/или компетенции, поради
което са в положение на фактически монопол — това оправдава отпускането на
безвъзмездни средства в помощ на тяхната работа, без да е необходима покана за
представяне на предложения.

(5)

Настоящото решение за финансиране може също така да обхване плащането на
дължими лихви за закъснели плащания по силата на член 83 от Регламент (ЕО,
Евратом) № 1605/2002 и член 106, параграф 5 от Регламент (ЕО, Евратом)
№ 2342/2002.

(6)

За прилагането на настоящото решение е целесъобразно да се определи
понятието „съществено изменение“ по смисъла на член 90, параграф 4 от
Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището
на Комитета за интегрирана морска политика, създаден по силата на член 14 от
Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:
Член 1
Приема се работната програма за безвъзмездни средства и обществени поръчки в
рамките на Програмата за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната
морска политика (наричана по-долу „работната програма“), която се съдържа в
приложението. Тя представлява решение за финансиране по смисъла на член 75 от
Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002.
Член 2
Максималната вноска за работната програма се определя на 39 700 000 EUR и се
финансира по бюджетен ред 11 09 05 от общия бюджет на Европейския съюз по
следния начин:
а)

за 2011 г.: 23 140 000 EUR;

б)

за 2012 г.: 16 560 000 EUR.

Тези бюджетни кредити могат да покриват и дължими лихви за закъснели плащания.
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Член 3
Кумулативните изменения на средствата, отпуснати за специфични действия, които не
надвишават 15 % от максималната вноска по член 2, не се смятат за съществени по
смисъла на член 90, параграф 4 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002, когато тези
изменения не оказват значително влияние върху същността и целите на работната
програма.
Отговорният разпоредител с бюджетни кредити може да приема такива изменения в
съответствие с принципите на добро финансово управление и пропорционалност.
Съставено в Брюксел на 12.3.2012 година.

За Комисията
Maria DAMANAKI
Член на Комисията

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска
политика (2011—2013 г.) — работна програма за 2011 г.
1.

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

БЮДЖЕТЕН РЕД 11 09 05
1.1.

Разработване на междусекторни инструменти

Правно основание: Член 2, буква б), член 3, параграф 2 и член 5, параграф 1, буква а)
от Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември
2011 г. за установяване на програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на
интегрираната морска политика (наричан по-долу „Регламент за ИМП“).
По мнението на съзаконодателите основен приоритет на програмата за ИМП е
разработването на специфични инструменти за ИМП, с което се създават полезни
взаимодействия между секторните политики (т.нар. „междусекторни инструменти“).
1.1.1.

Проект за морско пространствено планиране в Средиземно море и Черно море

Морското пространствено планиране (МПП) е широко признато като важен инструмент
за ефективното управление на моретата и океаните, включително при прилагането на
Протокола за ИУКЗ от Конвенцията от Барселона. Въпреки че в някои държави-членки
на ЕС понастоящем се работи по прилагането на МПП на национално или регионално
равнище, трансграничното сътрудничество в този аспект все още е ограничено. Ето
защо Комисията има за цел да насърчи развитието на трансграничен екосистемен
подход към МПП в европейските морски зони, като наред с другите дейности
осъществява съфинансирани от ЕС проекти в различни морски басейни в Европа.
Потенциални бенефициери на тези проекти са публичните органи на държавите-членки
с излаз на море (за конкретния случай това са Средиземно море и Черно море), както и
съответните регионални морски конвенции (Конвенцията от Барселона и Конвенцията
от Букурещ). В проекта трябва да участват органи, които се занимават с морски
дейности, отразяващи се върху пространственото разпределение.
Вид
Бюджет
Описание
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Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за
конкретно действие — покана за представяне на
предложения
1 000 000 EUR
Пробен проект за събиране на практически знания и
опит в прилагането на МПП в една или повече
трансгранични морски зони в Средиземно/Черно море,
които се избират от партньорите по проекта. В
избраната зона (зони) партньорите следва да проверят
конкретно прилагането на МПП, включително чрез
извършване на първоначална оценка, разработване на
морски пространствен план и предлагане на процес на
наблюдение и оценка. Проектът следва да осигури
добавена стойност на дейностите по сътрудничеството,
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Цели и очаквани
резултати

Основни критерии за
подбор и възлагане на
поръчката

BG

които вече се осъществяват в зоната, да посочи
съществуващите и потенциалните пречки и да направи
препоръки относно прилагането на МПП в
трансграничните зони. Също така е необходимо той да
проучи връзките между МПП и интегрираното
управление на крайбрежните зони (ИУКЗ), с което да
подпомогне по-доброто разбиране на сходствата и
различията между двете понятия.
Целта е да се стимулира развитието на трансграничен и
екосистемен подход към МПП съгласно 10-те основни
принципа, формулирани в съобщението на Комисията от
2008 г., озаглавено „Пътна карта за морско
пространствено планиране“. Следва да бъдат посочени
съществуващите и потенциалните пречки и да бъдат
формулирани препоръки, насочени към трансграничното
прилагане на МПП в целия ЕС. Необходимо е също така
да се проучат връзките между МПП и ИУКЗ.
Критерии за подбор: Заявителите трябва да разполагат с
необходимите икономически, финансови, технически и
професионални възможности за прилагането и
изпълнението на предложения проект. Заявлението
трябва да показва юридическия статут на кандидата,
както и неговата финансова и оперативна възможност да
изпълни предложения проект.
Критерии за възлагане:
— Значимост: Кандидатите следва да опишат как
разбират целите на проекта, как предложението им
отговаря на тези цели и до каква степен проектът ще
окаже въздействие по отношение на съществуващи
въпроси, свързани с МПП в избраната зона (зони).
— Добавена стойност и новаторство: Кандидатите
следва да докажат, че проектът ще увеличи
съществуващите знания и опит в областта на
разработването на общ подход към МПП в рамките на
ЕС и да посочат до каква степен предложението
представлява новаторски подход към МПП. Особено
внимание следва да се обърне на избора на подходяща
зона (зони) за трансгранично МПП.
— Методика: Кандидатите следва да опишат
предлаганата от тях методика на работа, насочена към
своевременното и успешно изпълнение на проекта. Поспециално те следва да предоставят подробен
график/работен план. Също така трябва да опишат как
ще гарантират достатъчен обмен на необходимите за
МПП данни между участниците в проекта и къде виждат
основните пречки пред този обмен (например правни,
административни или технически трудности).
— Средства за изпълнение на проекта: Кандидатите
следва да докажат, че ресурсите (персонал, оборудване,
финансиране и др.), които ще бъдат ангажирани, са
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подходящи за своевременното и успешно изпълнение на
проекта. По-специално следва да докажат, че техните
средства за изпълнение са рентабилни.
— Управление на проекта: Кандидатите следва да
докажат, че организацията и управленската структура,
предложени за проекта, са достатъчни за постигане на
изискваното качество, спазване на крайните срокове и
създаване на реално партньорство.
— Разпространение и публичност: Кандидатите следва
да опишат своя план за разпространение и как
възнамеряват да гарантират, че резултатите от проекта
се използват оптимално от други лица, които не
участват в него.
Не повече от 80 % от приемливите разходи.
Поканата за представяне на предложения е планирана за
четвъртото тримесечие на 2012 г.

Разработване и прилагане на стратегии за морските басейни

Правно основание: Член 2, буква г), член 3, параграф 4 и член 5, параграф 1, буква а)
от Регламента за ИМП.
Основната цел при сътрудничеството на равнище морски басейн е да се подобри
качеството на живот в крайбрежните региони, като се вземат предвид необходимостта
от устойчивост, възможностите за трудова заетост и достъпността. Комисията, в тясно
сътрудничество с държавите-членки и трети държави, ще осигури подкрепа за
разработването на морско управление и експертен опит за последващите действия по
механизмите и проектите за морско сътрудничество, с което да се гарантира тяхната
добавена стойност и устойчивост. В много случаи се дават добри идеи, за чието
изпълнение обаче липсват необходимите ресурси. Освен това могат да бъдат
насърчавани конкретни пробни проекти за определени морски функции и да се даде
възможност за засилване на сътрудничеството между държавите-членки и трети
държави (например Планът за действие за Атлантическия океан и адриатическойонийския подрегион). Тази подкрепа ще бъде от решаващо значение при
представянето на качествени предложения в подготвителния период, предхождащ
изпълнението на регионалните фондове от държавите-членки чрез стратегии за
морските басейни. Сред потенциалните бенефициери са националните, регионалните и
местните органи, както и други заинтересовани страни като неправителствени
организации, организации на социални партньори или частни предприятия.
1.2.1.

Пробни проекти за сътрудничество при изпълнението на различни морски
функции на подрегионално равнище или на равнище морски басейн

Засиленото сътрудничество и/или съгласуваност между оперативните морски органи на
регионално и европейско равнище е цел, за чието изпълнение работят Европейският
парламент, Комисията, а отскоро — и държавите-членки. Целта на проекта е това
взаимодействие да бъде изпитано в реални условия, да бъде измерено съотношението
между разходи и ползи и да се утвърди културата на трансгранично и междусекторно
сътрудничество, с което да се подпомогне развитието на общата среда за обмен на
информация (CISE). Потенциалните бенефициери са публичните органи, изпълняващи
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морски функции на национално или местно равнище. Предвижда се обаче проектът да
бъде в полза както на националните администрации, така и на гражданите.
Вид
Бюджет
Описание

Цели и очаквани
резултати

Основни критерии за
подбор и възлагане на
поръчката

BG

Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за
конкретно действие — покана за представяне на
предложения
2 100 000 EUR
Пробен проект в поне един регион/подрегион (например
адриатическо-йонийски, черноморски, западната част на
Средиземно море, Северно море, Балтийско море) с цел
да се засили трансграничното сътрудничество при
изпълнение на функции, свързани с борбата срещу
замърсяването на морето, управлението на трафика на
корабите, реакцията при злополуки и бедствия,
издирвателните и спасителните операции, контрола
върху риболова, митническия и граничен контрол,
съответните дейности за надзор, както и свързаното с
тях прилагане на морското право.
Основната цел е да се подпомогне по-нататъшното
трансгранично оперативно сътрудничество между
публичните власти при поне три от горепосочените
функции в съответния регион/подрегион;
сътрудничеството ще бъде разработено на пробен
принцип с оценка на съответните разходи и ползи. Всяко
изпитано сътрудничество и анализът на разходите и
ползите ще породят заключения, които да бъдат
приложени в по-широк мащаб, вероятно за всички
морски басейни в Европа, и да спомогнат за развитието
на общата среда за обмен на информация.
Критерии за подбор:
Заявителите трябва да разполагат с икономически,
финансови, технически и професионални възможности,
необходими за изпълнението и извършването на
предложеното действие. Заявлението трябва да показва
юридическия статут на кандидата, както и неговата
финансова и оперативна възможност да изпълни
предложения проект.
Критерии за възлагане:
Значимост: Кандидатите следва да опишат как разбират
целите на проекта, как предложението им отговаря на
тези цели и до каква степен проектът ще окаже
въздействие по отношение на съществуващи въпроси,
свързани с разходите/ползите и ефективността при
прилагането на международното и европейското морско
право чрез трансгранично сътрудничество в поне три от
горепосочените функции в избраната зона (зони). Също
така следва да се докаже, че са изпълнени следните
критерии: 1) Сътрудничество между различните органи,
изпълняващи съответните функции, от поне две
държави-членки. 2) Възможно участие на трети държави
(страни кандидатки, потенциални и/или страни
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партньори по ЕПД).
— Добавена стойност и новаторство: Кандидатите
следва да докажат, че проектът ще увеличи
съществуващите ефективност, знания и опит,
необходими за изпълнението на морските цели, и да
посочат до каква степен предложението представлява
новаторски подход към съществуващото трансгранично
сътрудничество сред публичните морски органи.
Особено внимание следва да се обърне на избора на
подходяща област (области) на трансгранично
сътрудничество. Проектът не трябва да се дублира със
съществуващи модели на морско сътрудничество/
съгласуваност, основани на законодателни актове на ЕС
(например SafeSeaNet, CleanSeaNet, мрежата от дежурни
кораби за реакция при нефтени разливи) или проекти
(например MONINFO и SAFEMED II).
— Методика: Кандидатите следва да опишат
предлаганата от тях методика на работа, насочена към
своевременното и успешно изпълнение на проекта. Поспециално те следва да предоставят подробен
график/работен план. Също така трябва да опишат как
ще гарантират достатъчен обмен на данни между
участниците в проекта и къде виждат основните пречки
пред този обмен (например правни, административни
или технически трудности).
— Средства за изпълнение на проекта: Кандидатите
следва да докажат, че ресурсите (персонал, оборудване,
финансиране и др.), които ще бъдат ангажирани, са
подходящи за своевременното и успешно изпълнение на
проекта. По-специално следва да докажат, че техните
средства за изпълнение са рентабилни.
— Управление на проекта: Кандидатите следва да
докажат, че организацията и управленската структура,
предложени за проекта, са достатъчни за постигане на
изискваното качество, спазване на крайните срокове и
създавана на реално партньорство.
— Разпространение и публичност: Кандидатите следва
да опишат своя план за разпространение и как
възнамеряват да гарантират, че резултатите от проекта
се използват оптимално от други лица, които не
участват в него.
Не повече от 80 % от приемливите разходи.
Публикуването на поканите за представяне на
предложения е планирано за третото тримесечие на
2012 г, а началото на проектите — за първото
тримесечие на 2013 г. Проектите са с продължителност
6—12 месеца.
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1.3.

Външно сътрудничество и съгласуваност на международните аспекти на
ИМП

Правно основание: Член 2, буква д), член 3, параграф 5 и член 5, параграф 1, буква а)
от Регламента за ИМП.
1.3.1.

Форум за брегова охрана в средиземноморския регион

Международното сътрудничество е от основно значение за успешното разрешаване на
проблемите в общите морски басейни. Форумът представлява отворена платформа под
ръководството на държавите-членки, чиято цел е да осигури сътрудничество между
морските органи в името на по-високата безопасност, сигурност и устойчивост на
Средиземно море. През 2009 г. Италия (органите по бреговата охрана) организира
първото издание на форума. Инициативата бе възстановена с подкрепата на Комисията,
като домакин на следващото издание през 2012 г. ще бъде Франция (Secrétariat Général
de la Mer), следвана през 2013 г. от друга средиземноморска държава. Бенефициери ще
бъдат съответните органи на страните домакини, определени от държавите-членки.
Вид
Бюджет
Описание

Цели и очаквани
резултати

Основни критерии за
подбор и възлагане на
поръчката
Съфинансиране
Приблизителен график

BG

Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за
конкретно действие
300 000 EUR
Във връзка със съобщението на Европейската комисия,
озаглавено „Към интегрирана морска политика за подобро управление в Средиземноморието“ [COM
(2009) 466 окончателен], съобщението „Партньорство за
демокрация и споделен просперитет с Южното
Средиземноморие“ [COM (2011) 200 окончателен] и
вследствие на постигнатото до момента сътрудничество
в тази насока през 2012 г. и 2013 г. ще се проведе форум
за насърчаване на сътрудничеството в областта на
морската и брегова охрана между средиземноморските
държави. Страната, която ще бъде домакин на форума и
получател на безвъзмездните средства, ще бъде
определена от държавите-членки. За 2012 г. помощта ще
бъде предоставена на Франция, като решението за
2013 г. все още не е взето.
Основната цел е да се установи рамка за сътрудничество
между организации, чиито функции са свързани
например с борбата срещу замърсяването на морето,
управлението на трафика на корабите, реакцията при
злополуки и бедствия, издирвателните и спасителните
операции, приспособяване към изменението на климата
и предотвратяване на рисковете, контрола върху
риболова и съответното правоприлагане.
Страните домакини за всяка конкретна година се
определят от държавите-членки. Монопол: пряка
субсидия за организатора на форума.
Не повече от 80 % от приемливите разходи.
Договорът за поръчка е планиран за първото тримесечие
на 2012 г.
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2.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

БЮДЖЕТЕН РЕД 11 09 05
2.1.

Морско управление

Правно основание: Член 2, буква а), член 3, параграф 1 и член 5, параграф 1, буква б)
от Регламента за ИМП.
2.1.1.

Развитие и прилагане на интегрирано управление на въпросите, свързани с
морските и крайбрежните региони, и открояване значението на ИМП

Целта е да се гарантира, че държавите-членки и регионите постигат напредък при
приемането на собствени интегрирани морски стратегии, насърчаването на обмена на
най-добри практики и диалога със заинтересованите страни, както и при повишаването
на осведомеността относно ИМП.
Вид
Бюджет
Описание

Ред и условия за
изпълнение

Приблизителен
график

BG

Услуги и доставки
1 400 000 EUR
Целта на това действие е да се насърчи и улесни обменът на
информация и на най-добри практики, използването и
засилването на полезното взаимодействие и диалогът както
със заинтересованите страни (включително социалните
партньори), така и между самите тях посредством
конференции и семинари (например конференции на
равнище морски басейн) за насърчаване на най-добрите
практики по въпроси като морското пространствено
планиране. Действията за повишаване на осведомеността
могат да включват поддържане на интернет страници
(MARATLAS, Marine Forum), публикации, аудиовизуални
материали, щандове и изложения.
Ще бъдат сключени конкретни договори за поръчки в
съответствие с рамковия договор за организиране на
конференции и семинари по ОПОР и морското дело (вж.
MARE/2008/08) и рамковия договор „Информационни и
комуникационни дейности, свързани с ОПОР и с ИМП на
ЕС“ (вж. MARE 2008/04), както и по рамковите договори,
управлявани от „Евростат“ и „Информатика“, и чрез
вторично оправомощаване на ГД „Информатика“ и
административни договорености с други генерални дирекции
(например Съвместния изследователски център). Също така
може да се извърши директно възлагане на не повече от пет
поръчки във връзка с организирането на конференции.
Договорите за поръчки са разпределени през 2012 г. и 2013 г.
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2.2.

Разработване на междусекторни инструменти

2.2.1.

Проучвания на оценката на въздействието като част от изпълнението на
пътната карта относно общата среда за обмен на информация (CISE) и
подготовка на съобщение до Европейския парламент/Съвета през 2013 г.

Правно основание: Член 2, буква б), член 3, параграф 2 и член 5, параграф 1, буква б)
от Регламента за ИМП.
Инициативата на Комисията за интегриране на морското наблюдение обединява
съответните органи на държавите-членки във всички морски сектори с цел да се
осъществи обмен на данни от това наблюдение. Този вид сътрудничество ще подобри
ефективността и рентабилността на наблюдението и реакциите при ситуации,
настъпващи в реално време в морето. В основата на оценката на въздействието са
залегнали измерването на тези положителни въздействия и мерките, гарантиращи
отчитането на всички правни параметри, в резултат на което през 2013 г. може да се
формулират някои свързани с политиката предложения.
Вид
Бюджет
Описание

Ред и условия за
изпълнение

Приблизителен
график

BG

Услуги
1 450 000 EUR
Проучвания на концептуалното разработване на CISE, които
ще обхващат техническите, правните, финансовите,
екологичните и социалните съображения, необходими при
оценката на въздействието на създаването на CISE.
Резултатите от проучванията ще са част от съответната
оценка на въздействието и ще бъдат използвани при
приемането на съобщение до Европейския парламент и
Съвета през 2013 г.
В проекта на пътната карта към изграждането на CISE се
предвижда, че преди въвеждането на CISE ще бъде
извършена оценка на въздействието. За тази цел редица
свързани със CISE аспекти, като например техническата,
правната, финансовата, социалната и екологичната
осъществимост и въздействие трябва да бъдат оценени както
самостоятелно, така и по отношение на цялостното им
въздействие. Това действие включва също така възможното
оперативно тестване на CISE в сътрудничество с агенциите
на ЕС и евентуално държавите-членки. За тази цел ще бъдат
инициирани конкретни договори за поръчки в съответствие
със съществуващите рамкови договори в рамките на
Комисията (например MARE/2011/01 част 1, DIGIT/ABCII/2)
или административното споразумение със Съвместния
изследователски център (Споразумение № 31830 210-07 NFP
ISP). Също така може да се извърши директно възлагане на
три поръчки във връзка с различните аспекти на развитието
на CISE.
Началото на процедурите е планирано за второто тримесечие
на 2012 г. Договорите за възлагане на поръчки са
разпределени през 2012 г. и 2013 г.
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2.2.2.

Връзки между МПП и интегрираното управление на крайбрежните зони
(ИУКЗ): обмен на най-добри практики за ИУКЗ в контекста на
приспособяването към промяната на климата в крайбрежните региони.

ИУКЗ е междусекторна политика, чиято цел е да гарантира, че дейностите по
крайбрежното планиране или решенията за развитие се прилагат съгласувано, а не
изолирано за отделните сектори. МПП и ИУКЗ се основават на относително подобни
концепции за действия, насочени към използването на крайбрежните и морските
пространства. Между тях обаче съществуват и значителни разлики, които трябва да
бъдат взети предвид. Този проект ще бъде от полза за съответните органи в държавитечленки, особено за тези на регионално и местно равнище, тъй като съществува риск
крайбрежните и морските региони да се окажат най-силно засегнати от явленията,
предизвикани от изменението на климата, като покачването на морското равнище,
бреговата ерозия и наводненията. Проектът ще допълни и използва механизма на ЕС за
обмен на информация с оглед приспособяване към изменението на климата, в рамките
на който ще бъде предоставена система за информация и обмен на най-добри практики.
За посрещането на тези предизвикателства от полза ще бъдат основните резултати от
проекта, а именно платформата за обмен на информация и приложението за
практическо ръководство.
Вид
Бюджет
Описание

Ред и условия за
изпълнение
Приблизителен
график
2.2.3.

Услуги
250 000 EUR
Проект, чиято цел е да създаването на платформа за
информация и събирането на примери за връзките между
МПП и ИУКЗ: обмен на най-добри практики в ИУКЗ в
контекста на приспособяването към промяната на климата в
крайбрежните региони.
Пряко възлагане на поръчки.
Поканата за представяне на предложения е планирана за
второто тримесечие на 2012 г.

Оценка на междусекторните инструменти

Необходими са последващи оценки за всички дейности, включващи разходи за външни
участници, за да се прецени тяхното въздействие, ефикасност и ефективност. Също
така трябва да се прецени доколко предприетите мерки са се оказали устойчиви и да се
посочат основните фактори за техния успех или провал. По отношение на познанията
за морската среда целите са: на първо място, да се подготви почвата за евентуален
законодателен инструмент, с който частните фирми да бъдат задължени да предоставят
на публичните органи събрани в процеса на дейността им данни, чийто общ формат ще
позволи тяхната многократна употреба, и на второ място — да се извърши
последващата оценка, необходима за свързания с морското знание компонент
(EMODNet) на подготвителните дейности. Оценките ще бъдат извършени от
консултант, избран за рамков договор чрез открита покана за представяне на оферти.
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Вид
Бюджет
Описание

Ред и условия за
изпълнение

Приблизителен
график
2.2.4.

Услуги
550 000 EUR
Проучвания, които да подкрепят оценката на въздействието и
анализа на дейностите във връзка с междусекторните
инструменти. Примерите включват: 1) оценка на разходите и
ползите от задължителното отчитане на морски данни,
придобити от оператори на лицензирани дейности в морето;
2) оценка на ефективността, ефикасността, целесъобразността
и управлението на дейностите, извършвани в рамките на
инициативата „Познания за морската среда 2020“;
3) последваща оценка на въздействието, ефикасността и
ефективността на две подготвителни действия в сферата на
морското пространствено планиране в Балтийско и в Северно
море.
Конкретен договор за възлагане на поръчка, който следва да
бъде сключен съгласно бъдещия рамков договор относно
дейностите за оценка и определяне на въздействието за
Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“/част 1 (вж.
MARE/2011/01).
Договорите за поръчки са разпределени през 2012 г. и 2013 г.
Началото на оценката на проектите за МПП е планирано за
четвъртото тримесечие на 2012 г.

Информационна база за растеж и новаторство в морската икономика —
събиране и разпространение на данни за морската среда и картографиране на
морското дъно чрез интернет портали

Целта на проекта „EMODNet“ относно познанията за морската среда е да се създаде
информационна платформа, обединяваща публично съхранявани данни за моретата,
морското дъно и екосистемите, които да станат достъпни за всички други организации
от публичния и частния сектор в целия ЕС. В момента компетентните европейски
органи изразходват годишно около 1,5 млрд. EUR за събиране на данни за морската
среда, които обаче не получават широко разпространение. Осигуряването на достъп до
тези данни ще спомогне за отключването на търговския потенциал на морето, който
засега е недостъпен в по-голямата си част. Съгласно извършената оценка на
въздействието (SEC (2010) 998) конкурентоспособността на съществуващите
потребители на морски данни (представители на отрасъла, местни органи и
научноизследователски среди) може да се увеличи с 300 млн. EUR на година, ако
съществуващата в момента разпокъсана инфраструктура бъде рационализирана. Също
така разпространението на данните ще позволи на малките предприятия и
изследователски структури да разработват нови услуги и продукти. Тяхната стойност
се оценява на приблизително 200 млн. EUR годишно.
През периода 2012—2013 г. EMODNet ще доразвива платформите, разработени с
помощта на по-ранното финансиране от бюджета на ЕС, посредством разширяване на
обхвата на наличните данни за морската среда, в който да бъдат включени всички
европейски морета. Планираните проекти вероятно ще бъдат изпълнявани от
консорциуми, съставени от национални хидрографски служби, национални геоложки
проучвания, органи за опазване на околната среда, дружества за информационни
технологии и изследователски лаборатории от крайбрежните държави-членки. В
подготвителните етапи на EMODNet са участвали общо 53 организации. Предвид
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съществения географски обхват на работата по EMODNet, планирана за периода
2012—2013 г., се очаква в този втори етап на развитие да вземат участие още повече
консорциуми.
Планираните проекти ще бъдат от полза за частните предприятия, извършващи дейност
в морето, и за малките дружества, които предоставят услуги по проектите. От достъпа
до повече данни ще имат полза както изследователите, така и публичните органи.
Наред с това липсата на надеждни данни бе посочена като основна бариера пред
ефективното изпълнение на пространственото планиране или защитата на бреговете.
Най-висока добавена стойност в тази област може да бъде постигната чрез действия на
равнище ЕС.
Бе извършена независима оценка, която одобри методиката и информационните
технологии, използвани за по-ранните етапи на проекта EMODNet. Мрежата се
основава на положените от държавите-членки усилия за създаване на собствена
инфраструктура на данни за морската среда и подкрепя техните действия по
прилагането на стандартите, съответстващи на инфраструктурата за пространствена
информация (INSPIRE) в ЕС. Друга цел на проектите ще бъде да се улесни
докладването по Рамковата директива за морска стратегия (РДМС) съгласно искането
на ръководителите на морските сектори на държавите-членки, повдигнато по време на
срещата им на 8—9 декември 2011 г. във Варшава. При провеждането на това действие
ще бъде отчетена работата, извършена в рамките на научноизследователската
инициатива за съвместно планиране „Здрави и продуктивни морета и океани“.
Вид
Бюджет
Описание

Ред и условия за
изпълнение
Приблизителен
график
2.2.5.

Услуги
7 590 000 EUR
Предоставяне на достъп до метаданни, данни и
информационни продукти относно морското дънно, които са
били подложени на проверка на качеството. Ще бъдат
създадени три портала — за батиметрия (дълбочина на
водата), за геология и за физически местообитания.
Порталите ще увеличат наличните видове данни за морската
среда, както и географския обхват на услугите, разработени в
рамките на подготвителните действия по интегрираната
морска политика.
Пряко възлагане на поръчки.
Поканата за представяне на предложения е планирана за
второто тримесечие на 2012 г.

Информационна база за растеж и новаторство в морската икономика —
съгласуване и контрол на тематичните портали

Целта на проекта е да се предостави техническа помощ при контрола и подкрепата за
единния интерфейс (уеб портал) за всички данни, групирани в рамките на
подготвителните действия на EMODNet и проектите, финансирани от този бюджет.
Създаването на единен пункт за достъп до всички данни, събрани в рамките на
подготвителните действия, беше приоритет, формулиран при независимата оценка на
EMODNet. Изпълнението на проекта ще бъде осъществено от морска изследователска
лаборатория или друга организация от сектора, която разполага с признат опит в
областта на информационните технологии.
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Вид
Бюджет
Описание

Ред и условия за
изпълнение
Приблизителен
график
2.3.

Услуги
600 000 EUR
Предоставяне на техническо съдействие за проектите,
свързани с познанията за морската среда, чрез разработване
на единен уеб портал за достъп до данни, метаданни и
информационни продукти от всички тематични групи и
подкрепа за контрола върху проектите.
Пряко възлагане на поръчки.
Покана за представяне на предложения е планирана за
второто тримесечие на 2012 г.

Опазване на морската среда и устойчиво използване на морските и
крайбрежните ресурси

Правно основание: Член 2, буква в), член 3, параграф 3 и член 5, параграф 1, буква б)
от Регламента за ИМП.
2.3.1.

Развитие на методологични стандарти, свързани с доброто екологично
състояние

Целта е да се доразработят или подготвят нови методологични стандарти и
спецификации, които ще осигурят хармонизирано или поне съпоставимо прилагане на
описателни показатели, критерии и показатели за добро екологично състояние в
съответствие с Решение 2010/477/ЕС на Комисията. При необходимост резултатът от
тези усилия ще послужи като основа за преразглеждането на решението. Потенциални
бенефициери са най-вече публичните органи, участващи в прилагането на Рамковата
директива за морска стратегия (2008/56/ЕО). Също така с тези действия ще се
насърчават обменът на най-добри практики между заинтересованите страни и
подобряването на диалога с Комисията. Полза от тях ще имат представителите на
научноизследователските среди и сектора, които ще могат да споделят новаторски
идеи, неправителствените организации, призоваващи за по-съгласувано морско
управление, както и органите, отговарящи за икономическото регулиране или
опазването на околната среда.
Вид
Бюджет
Описание
Ред и условия за
изпълнение

Приблизителен
график

BG

Услуги
900 000 EUR
Разработване на методологични стандарти, свързани с
доброто екологично състояние на моретата съгласно
Рамковата директива за морска стратегия (2008/56/ЕО).
Ще бъдат сключени конкретни договори за възлагане на
поръчки като част от нов рамков договор („подкрепа за
изпълнението на Директивата за морска стратегия“), чието
начало ще бъде поставено чрез открита покана за
представяне на предложения.
Процедурата за възлагане на поръчка за рамков договор ще
започне през второто тримесечие на 2012 г. Конкретните
договори ще бъдат разпределени през 2012 и 2013 г.
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2.3.2.

Изхвърляне на отпадъци в морето и други нови рискове за морската среда

Целта е да се идентифицират нововъзникващите рискове за морската среда, техните
мащаб и значимост, както и въздействието им. В този контекст следва да се направят
предложения за възможни мерки, насочени към информиране и подпомагане на
държавите-членки при изготвянето на техните национални програми от мерки съгласно
член 13 от Директива 2008/56/ЕО. Потенциални бенефициери са най-вече публичните
органи, участващи в прилагането на Рамковата директива за морска стратегия
(2008/56/ЕО). Също така с тези действия ще се насърчават обменът на най-добри
практики между заинтересованите страни и подобряването на диалога с Комисията.
Полза от тях ще имат представителите на научноизследователските среди и сектора,
които ще могат да споделят новаторски идеи, неправителствените организации,
призоваващи за по-съгласувано морско управление, както и органите, отговарящи за
икономическото регулиране или опазването на околната среда.
Вид
Бюджет
Описание

Ред и условия за
изпълнение

Приблизителен
график

Услуги
1 250 000 EUR
Проект за изследване на произхода и обхвата на
нововъзникналите рискове за морската среда, по-специално
изхвърлянето на отпадъци в морето, инвазивните видове и
др., както и относно евентуалните мерки за тяхното
отстраняване, като същевременно се поставя акцент върху
техния междусекторен аспект в контекста на екосистемния
подход (връзка с описателните показатели от приложение I
към РДМС). Тяхното въздействие върху морската среда, и в
частност върху морските защитени зони, наред с възможните
мерки на световно, европейско и (под)национално равнище
следва да се идентифицират, по-конкретно за изхвърляните в
морето отпадъци, включително новите проблеми, свързани с
т. нар. „супа от пластмасови отпадъци“. Обменът на данни и
информация следва да бъде свързан с WISE-MARINE, като в
проекта ще бъде включен съществен компонент за
повишаване на осведомеността.
Ще бъдат сключени конкретни договори за възлагане на
поръчки като част от нов рамков договор („подкрепа за
изпълнението на Директивата за морска стратегия“), чието
начало ще бъде поставено чрез открита покана за
представяне на предложения.
Процедурата за възлагане на поръчка за рамков договор е
планирана за второто тримесечие на 2012 г. Конкретните
договори ще бъдат разпределени през 2012 г. и 2013 г.

2.4.

Разработване на стратегии за морските басейни

2.4.1.

Експертна подкрепа за развитието на морското управление и
сътрудничество на равнище морски басейн, включително за гарантиране
успеха на стратегиите за морските басейни

Ще бъдат положени усилия за търсене и събиране на становища от заинтересованите
страни, за обобщаване на най-важните аспекти, за стимулиране на дискусия и за
постигане на гаранции, че заинтересованите страни са наясно с възможността си да
повлияят върху някои европейски въпроси. Действията вероятно ще бъдат приложени
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от консултанти с достъп до експерти по въпросите на морското дело от академичните
среди. Тези действия ще бъдат от полза за отраслите, функциониращи в съответния
морски басейн, за публичните органи, отговорни за неговото управление, и за
крайбрежните общности, населяващи близките до него региони.
Вид
Бюджет
Описание

Ред и условия за
изпълнение

Приблизителен
график
2.5.

Услуги
700 000 EUR
Предоставяне на технически опит на Комисията и на
съответните национални органи на равнище морски басейн.
Експерти ще анализират данните и ще предоставят
изследвания и предложения за съгласувани дейности и
интегрирани решения при подготовката на морски стратегии,
подкрепа за разработване на планове за морска политика и
подготовка на съдържанието на конференции.
Ще бъдат сключвани конкретни договори за възлагане на
поръчки като част от нов рамков договор, чието начало ще
бъде поставено чрез покана за представяне на предложения
(„Технически опит относно ИМП“). Също така може да се
извърши директно възлагане на не повече от пет поръчки във
връзка с осигуряването на експертна помощ. Алтернативата е
конкретните договори да бъдат приложени посредством
действащи рамкови договори като MARE/2008/04 или
MARE/2008/08.
Процедурата за възлагане на поръчка за рамков договор е
планирана за първото полугодие на 2012 г. Конкретните
договори ще бъдат разпределени през 2012 г. и 2013 г.

Външно сътрудничество и съгласуваност на международните аспекти на
ИМП

Правно основание: Член 2, буква д), член 3, параграф 5 и член 5, параграф 1, буква б)
от Регламента за ИМП.
2.5.1.

Конференция с участието на заинтересованите страни от черноморския
регион

България и Румъния подкрепят засиленото сътрудничество в областта на морското дело
и рибарството на равнище морски басейн и имат желание да разработят инициативи,
демонстриращи неговата добавена стойност. Във връзка с това може да се посочи, че
едно от заключенията, приети от двете държави-членки и Комисията на дискусионната
среща от октомври 2011 г.5, се отнасяше до необходимостта от включване на всички
черноморски държави в диалог за формулиране на такива инициативи. Представители
на публичните органи и частния сектор от шестте черноморски държави, наред с
регионални и международни организации, занимаващи се с проблемите на Черно море,
ще бъдат поканени за участие в конференция, която ще събере заинтересованите страни
от всички черноморски държави.
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Българо-румънска среща, посветена на проблемите на Черно море — допълнителна информация
е публикувана на http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/events/2011/10/events_20111014_en.htm.
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Вид
Бюджет
Описание

Ред и условия за
изпълнение

Приблизителен
график
2.6.

Услуги
100 000 EUR
Организиране на конференция, чиято цел е да се насърчи и
улесни обменът на информация и на най-добри практики и
диалогът със заинтересованите страни (включително
социалните партньори) в черноморския регион.
Ще бъдат сключени конкретни договори за поръчка в
съответствие с рамковия договор за организиране на
конференции и семинари по ОПОР и морското дело (вж.
MARE/2008/08) или рамковия договор „Информационни и
комуникационни дейности, свързани с ОПОР и с ИМП на
ЕС“ (вж. MARE 2008/04).
Подписването на конкретни договори е планирано за второто
тримесечие на 2012 г.

Устойчив икономически растеж, заетост, новаторство и нови технологии

Правно основание: Член 2, буква е), член 3, параграф 6 и член 5, параграф 1, буква б)
от Регламента за ИМП
Съобщението на Комисията от 2012 г. относно устойчивото развитие, осигурявано
от океаните, моретата и крайбрежните региони, ще посочи основните области, в
които има потенциал за растеж, по-конкретно в нововъзникващите и бъдещите морски
сектори. Това последващо действие ще позволи да се обособят конкретни проекти на
национално равнище и на равнище морски басейн, които могат да бъдат подпомогнати
чрез публични или частни фондове. Заедно с това за всеки отделен случай ще бъдат
разглеждани рамковите условия, благоприятстващи растежа и заетостта
(финансиране/изследвания/новаторство/умения/обучение), с цел да се разработят найдобри практики за насърчаване на инвестициите в тези сектори.
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2.6.1.

Набелязване на проекти за „син“ растеж в нововъзникващите сектори и
подкрепа за тяхното прилагане

Вид
Бюджет
Предмет или
наименование

Ред и условия за
изпълнение

Приблизителен
график

BG

Услуги
2 600 000 EUR
Цели: Набелязване на конкретни проекти в нововъзникващи
и бъдещи морски сектори, като се отчитат ограниченията и
специфичните условия във всеки морски басейн. Обмен на
най-добри практики за инвестиционни стратегии и за
насърчаване на заетостта и образованието, свързани с
морския сектор. Подкрепа за утвърждаването на морски
клъстери. Подкрепа за инструментите, осигуряващи
предварително планиране на бъдещи умения, заетост и
професии. Насърчаване на „синия“ растеж, включително на
неговите цели във връзка със заетостта. Осигуряване на
необходимото сътрудничество с всички заинтересовани
страни.
Задачи:
1. Да се определи как мореплавателните и морските
икономически дейности с висок потенциал за растеж и
заетост могат да бъдат насърчавани на най-подходящото
равнище (местно, регионално, международно или морски
басейн).
2. Въз основа на тези констатации да се направят
предложения за отстраняване на пропуските във
финансирането/изследванията/новаторството/уменията/обуче
нието за всеки отделен случай — например чрез разработване
на системи за ранно предупреждение и прогнози с цел да се
подобри съответствието между предлаганите и търсените
умения. 3. Да се предприемат подходящи мерки за
улесняване и подпомагане на полезното взаимодействие
между мореплавателния и морския сектор на икономиката.
4. Да се организира поредица от национални, регионални и
трансрегионални прояви, на които да се обсъдят
констатациите, включително работна дискусия относно
заетостта и образованието, свързани с морския сектор.
5. Да се разпространят най-добри практики за инвестиционни
стратегии въз основа на показателите за действия на найподходящо равнище.
Ще бъдат сключени конкретни договори за възлагане на
поръчки като част от нов рамков договор, за които ще бъде
публикувана покана за представяне на предложения („син“
растеж) и в съответствие с рамковия договор за организиране
на конференции и семинари за ОПОР и морското дело
(вж. MARE//2008/08).
Рамковият договор е планиран за първото тримесечие на
2012 г. Конкретните договори за поръчки ще бъдат
разпределени през 2012 г. и 2013 г.
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2.6.2.

Растеж и новаторство в морската икономика — пропуски и приоритети при
наблюдението на морските басейни и свързаните с тях данни

Целта е да се окаже подкрепа за внедряването на инфраструктура за морско
наблюдение, предоставяща възможно най-ефективна подкрепа за морската икономика.
Рентабилността, надеждността и приложимостта на съществуващата инфраструктура за
наблюдение ще се оценяват, като бъдат разработени продукти на основата на тези
данни и се прецени дали продуктите отговарят на нуждите на работниците,
предприятията и публичните органи и допринасят за създаване на работни места и
растеж.
Вид
Бюджет
Предмет или
наименование

Ред и условия за
изпълнение
Приблизителен
график
2.6.3.

Услуги
1 800 000 EUR
Да се извърши: 1) оценка на достъпността, значението,
количеството и качеството на наличните морски наблюдения
и данни; 2) анализ на пропуските и приоритетите съгласно
потребностите на отрасъла и публичните органи за създаване
на работни места и растеж в рамките на един морски басейн.
Ще има два проекта — един за Северно море и един за
Средиземно море
Пряко възлагане на поръчки.
Две покани, чието публикуване е планирано за второ
тримесечие на 2012 г.

Конференция на инвеститорите, насочена към подпомагане на морското
развитие и сътрудничество със средиземноморските държави партньори в
сътрудничество с Европейската инвестиционна банка

През есента на 2010 г. Европейската комисия, Международната морска организация и
Европейската инвестиционна банка постигнаха споразумение на високо равнище
относно необходимостта от засилено сътрудничество между трите институции за
насърчаване на морското развитие в Средиземноморския регион и по-конкретно за
стимулиране на частните инвестиции в средиземноморските държави партньори и на
устойчивия растеж. В резултат на това бе организирано проучване за осъществимост в
рамките на доверителния фонд по Механизма за евро-средиземноморски инвестиции и
партньорство (FEMIP) с цел да се набележат най-добри практики и препоръки за
стимулиране на публично-частните партньорства и инвестиции в: 1) морската
инфраструктура, 2) социалните аспекти и обучението и 3) морското наблюдение и
безопасност.
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Вид
Бюджет
Предмет или
наименование

Ред и условия за
изпълнение

Приблизителен
график
3.

Услуги
200 000 EUR
Целта на това действие е да се подпомогне организирането на
конференция на инвеститорите, която ще обедини
заинтересованите страни от частния и публичния сектор и
финансови институции. Тя трябва да спомогне за
обособяването на план за действие за развитието на морския
сектор в средиземноморските държави партньори.
Ще бъдат сключени конкретни договори за поръчки в
съответствие с рамковия договор за организиране на
конференции и семинари по ОПОР и морското дело (вж.
MARE/2008/08) или рамковия договор „Информационни и
комуникационни дейности, свързани с ОПОР и с ИМП на
ЕС“ (вж. MARE 2008/04).
Подписването на конкретни договори за възлагане на
поръчки е планирано за второто тримесечие на 2012 г.

ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ

БЮДЖЕТЕН РЕД 11 09 05
3.1.

Непрекъснатост на административната договореност със Съвместния
изследователски център по отношение на общата среда за обмен на
информация (CISE)

Правно основание: Член 2, буква б), член 3, параграф 2, буква б) и член 5, параграф 1,
буква в) от Регламент (ЕО) № 1406/2002.
Предмет: Подкрепа за техническите проучвания и управлението на техническата
консултативна група (ТКГ) в рамките на общата среда за обмен на информация (CISE)
съгласно отделните стъпки, посочени в проекта на пътна карта за създаването на CISE
(COM(2010) 584 окончателен). В техническата подготовка на оперативното тестване ще
участва и Съвместният изследователски център.
Сума: 350 000 EUR.
Приблизителен график Удължаване действието на сегашната административна
договореност (Споразумение № 31830 210-07 NFP ISP) със Съвместния
изследователски център след 2012 г., като подписването на това удължаване е
планирано за четвъртото тримесечие на 2012 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска
политика (2011—2012 г.) — работна програма за 2012 г.
1.

БЕЗВЪЗМЕЗДНИ СРЕДСТВА

БЮДЖЕТЕН РЕД 11 09 05
1.1.

Разработване на междусекторни инструменти

Правно основание: Член 2, буква б), член 3, параграф 2 и член 5, параграф 1, буква а)
от Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември
2011 г. за установяване на програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на
интегрираната морска политика (наричан по-долу „Регламент за ИМП“).
1.1.1.

Проект за морско пространствено планиране в Атлантическия океан,
включително Келтско море — Бискайския залив

Морското пространствено планиране (МПП) е широко признато като важен инструмент
за ефективното управление на моретата и океаните. Въпреки че в някои държавичленки на ЕС понастоящем се работи по прилагането на МПП на национално или
регионално равнище, трансграничното сътрудничество между тях все още е
ограничено. Ето защо Комисията има за цел да насърчи развитието на трансграничен
екосистемен подход към МПП в европейските морски зони, като наред с другите
дейности осъществява съфинансирани от ЕС проекти в различни морски басейни в
Европа. Потенциалните бенефициери на тези проекти са публични органи на
държавите-членки с излаз на море (за конкретния случай това е Атлантическият океан,
включително Келтско море и Бискайският залив), както и съответните регионални
морски конвенции (Конвенцията ОСПАР). В проекта трябва да участват органи, които
се занимават с морски дейности, отразяващи се върху пространственото разпределение.
Вид
Бюджет
Описание

BG

Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за
конкретно действие — покани за представяне на
предложения
1 000 000 EUR
Пробен проект за събиране на практически знания и опит в
прилагането на МПП в една или повече трансгранични
морски зони в Атлантическия океан, включително Келтско
море — Бискайския залив, които се избират от партньорите
по проекта. В избраната зона (зони) партньорите следва да
проверят конкретно прилагането на МПП, включително чрез
извършване на първоначална оценка, разработване на морски
пространствен план и предлагане на процес за наблюдение и
оценка. Проектът следва да осигури добавена стойност на
дейностите по сътрудничеството, които вече се осъществяват
в зоната, да посочи съществуващите и потенциалните пречки
и да направи препоръки относно прилагането на МПП в
трансграничните зони. Също така е необходимо той да
проучи връзките между МПП и ИУКЗ, с което да подпомогне
по-доброто разбиране на сходствата и различията между
двете понятия.

23

BG

Цели и очаквани
резултати

Основни критерии за
подбор и възлагане на
поръчката

Съфинансиране
Приблизителен график

BG

Целта е да се стимулира развитието на трансграничен и
екосистемен подход към МПП съгласно 10-те основни
принципа, формулирани в съобщението на Комисията от
2008 г., озаглавено „Пътна карта за морско пространствено
планиране“. Следва да бъдат посочени съществуващите и
потенциалните пречки и да бъдат формулирани препоръки,
насочени към трансграничното прилагане на МПП в целия
ЕС. Необходимо е също така да се проучат връзките между
МПП и ИУКЗ.
Критерии за подбор: Заявителите трябва да разполагат с
необходимите икономически, финансови, технически и
професионални възможности за прилагането и изпълнението
на предложения проект. Заявлението трябва да показва
юридическия статут на кандидата, както и неговата
финансова и оперативна възможност да изпълни
предложения проект.
Критерии за възлагане:
— Значимост: Кандидатите следва да опишат как разбират
целите на проекта, как предложението им отговаря на тези
цели и до каква степен проектът ще окаже въздействие по
отношение на съществуващи въпроси, свързани с МПП в
избраната зона (зони).
— Добавена стойност и новаторство: Кандидатите следва
да докажат, че проектът ще увеличи съществуващите знания
и опит в областта на разработването на общ подход към МПП
в рамките на ЕС и да посочат до каква степен предложението
представлява новаторски подход към МПП. Особено
внимание следва да се обърне на избора на подходяща зона
(зони) за трансгранично МПП.
— Методика: Кандидатите следва да опишат предлаганата от
тях методика на работа, насочена към своевременното и
успешно изпълнение на проекта. По-специално те следва да
предоставят подробен график/работен план. Също така
трябва да опишат как ще гарантират достатъчен обмен на
необходимите за МПП данни между участниците в проекта и
къде виждат основните пречки пред този обмен (например
правни, административни или технически трудности).
— Средства за изпълнение на проекта: Кандидатите следва
да докажат, че ресурсите (персонал, оборудване, финансиране
и др.), които ще бъдат ангажирани, са подходящи за
своевременното и успешно изпълнение на проекта. Поспециално следва да докажат, че техните средства за
изпълнение са рентабилни.
— Управление на проекта: Кандидатите следва да докажат,
че организацията и управленската структура, предложени за
проекта, са достатъчни за постигане на изискваното качество,
спазване на крайните срокове и създаване на реално
партньорство.
— Разпространение и публичност: Кандидатите следва да
опишат своя план за разпространение и как възнамеряват да
гарантират, че резултатите от проекта се използват
оптимално от други лица, които не участват в него.
Не повече от 80 % от приемливите разходи.
Поканата за представяне на предложения е планирана за
първото тримесечие на 2012 г.
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1.2.

Устойчив икономически растеж, заетост, новаторство и нови технологии

Правно основание: Член 2, буква е), член 3, параграф 6 и член 5, параграф 1, буква а)
от Регламента за ИМП.
1.2.1.

Заетост и образование в морския сектор

Макар морската икономика да е основен фактор в потенциала за растеж и работни
места в крайбрежните региони и в цяла Европа, тя е изправена пред огромни
предизвикателства. За да се използва нейният потенциал и да се постигне по-добро
управление на преструктурирането и промените, трябва да бъдат отстранени някои
пречки, свързани със заетостта и образованието в морския сектор. Като пример за
такива недостатъци може да се посочи липсата на привлекателност, познания и
информираност за морската икономика и за предлаганите от нея професионални
възможности, ограниченията по отношение на трудовата мобилност и несъответствието
между наличните възможности за обучение и между търсенето и предлагането на
умения. Ето защо Комисията има за цел да насърчи развитието на инициативи с
участието на заинтересованите страни и по-специално на социалните партньори и
представителите на образователния сектор, които да потърсят решение на проблема с
несъответствието между наличните умения и работни места в морския сектор и да
позволят на повече учащи и специалисти да се възползват от професионалната и/или
географската мобилност. Сред потенциалните бенефициери на тези инициативи са
работодателите, наетите лица (в това число търсещите работа), учащите,
преподавателите и публичните структури (в това число учебните заведения) в целия
ЕС. С цел повишаване на квалификацията, шансовете за намиране на работа и
осведомеността за морската икономика, това действие ще позволи на заинтересованите
страни да участват в инициативи и програми, поощряващи мобилността и постигането
на по-доброто съответствие между образованието и потребностите на сектора.world.
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Вид

Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства за конкретно
действие — покани за представяне на предложения

Бюджет

400 000 EUR

Описание

Проект за поощряване на уменията и заетостта в морския сектор —
преодоляване на несъответствията (например едновременния
недостиг и излишък на морски лица в рамките на ЕС), насърчаване
на мобилността и обмена на добри практики в обучението и
професионалния опит.

Цели и очаквани
резултати

Целта на проекта е да стимулира разработването на инициативи и
програми, които да потърсят решение на проблема с
несъответствието между наличните умения и работни места в
морския сектор, да снабдят търсещите работа с подходящите
умения за съответните работни места и да позволят на повече
учащи и специалисти да се възползват от професионалната и/или
географската мобилност с оглед придобиването на повече и подобри умения. Един от начините за постигане на тази цел е
улесняването на обмена на учащи и специалисти в морските
дейности.
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Критерии за подбор: Заявителите трябва да разполагат с
Основни критерии
необходимите икономически, финансови, технически и
за
подбор
и
професионални възможности за прилагането и изпълнението на
възлагане
на
предложения проект. Заявлението трябва да показва юридическия
поръчката
статут на кандидата, както и неговата финансова и оперативна
възможност да изпълни предложения проект.
Критерии за възлагане:
Значимост: Кандидатите следва да опишат как разбират целите на
проекта, как предложението им отговаря на тези цели и до каква
степен проектът ще окаже въздействие по отношение на
съществуващите пречки пред заетостта и образованието в морския
сектор.
— Добавена стойност и новаторство: Кандидатите следва да
докажат, че проектът ще увеличи съществуващите знания и опит,
подходящи за отстраняване на пречките пред заетостта и
образованието в морския сектор, и да посочат до каква степен
предложението представлява новаторски подход към този вид
заетост и образование.
— Методика: Кандидатите следва да опишат предлаганата от тях
методика на работа, насочена към своевременното и успешно
изпълнение на проекта. По-специално те следва да предоставят
подробен график/работен план.
— Средства за изпълнение на проекта: Кандидатите следва да
докажат, че ресурсите (персонал, оборудване, финансиране и др.),
които ще бъдат ангажирани, са подходящи за своевременното и
успешно изпълнение на проекта. По-специално следва да докажат,
че техните средства за изпълнение са рентабилни.
— Управление на проекта: Кандидатите следва да докажат, че
организацията и управленската структура, предложени за проекта,
са достатъчни за постигане на изискваното качество, спазване на
крайните срокове и създаване на реално партньорство.
— Разпространение и публичност: Кандидатите следва да опишат
своя план за разпространение и как възнамеряват да гарантират, че
резултатите от проекта се използват оптимално от други лица,
които не участват в него.
Не повече от 80 % от приемливите разходи.
Съфинансиране
Поканата за представяне на предложения е планирана за третото
Приблизителен
тримесечие на 2012 г.
график

2.

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

БЮДЖЕТЕН РЕД 11 09 05
2.1.

Морско управление

Правно основание: Член 2, буква а), член 3, параграф 1 и член 5, параграф 1, буква б)
от Регламента за ИМП.
2.1.1.

BG

Развитие и прилагане на интегрирано управление на въпросите, свързани с
морските и крайбрежните региони, и открояване значението на ИМП
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Целта е да се гарантира, че държавите-членки и регионите постигат напредък при
приемането на собствени интегрирани морски стратегии, насърчаването на обмена на
най-добри практики и диалога със заинтересованите страни, както и при повишаването
на осведомеността относно ИМП.
Вид
Бюджет
Описание

Ред и условия за
изпълнение

Приблизителен
график

2.2.

Услуги и доставки
1 900 000 EUR
Целта на това действие е да се насърчи и улесни обменът на
информация и на най-добри практики, използването и засилването
на полезното взаимодействие и диалогът както със
заинтересованите страни, така и между самите тях посредством
конференции и семинари (например конференции на равнище
морски басейн) за насърчаване на най-добрите практики по
въпроси като морското пространствено планиране. Действията за
повишаване на публичността могат да включват поддържане на
интернет страници (MARATLAS, Marine Forum), публикации,
аудиовизуални материали, щандове и изложения.
Ще бъдат сключени конкретни договори за поръчки в съответствие
с рамковия договор за организиране на конференции и семинари
по ОПОР и морското дело (вж. MARE/2008/08) и рамковия договор
„Информационни и комуникационни дейности, свързани с ОПОР и
с ИМП на ЕС“ (вж. MARE 2008/04), както и по рамковите
договори, управлявани от „Евростат“ и „Информатика“, и чрез
вторично оправомощаване на ГД „Информатика“ и
административни договорености с други генерални дирекции
(например Съвместния изследователски център). Също така може
да се извърши директно възлагане на не повече от пет поръчки във
връзка с организирането на конференции.
Конкретните договори за възлагане на поръчки са разпределени
през 2012 г. и 2013 г.

Разработване на междусекторни инструменти

Правно основание: Член 2, буква б), член 3, параграф 2 и член 5, параграф 1, буква б)
от Регламента за ИМП.
2.2.1.

Изпълнение на пътната карта относно общата среда за обмен на
информация и подготовка на съобщение до Европейския парламент/Съвета
през 2013 г.

Инициативата на Комисията за интегриране на морското наблюдение обединява
съответните органи на държавите-членки във всички морски сектори с цел да се
осъществи обмен на данни от това наблюдение. Този вид сътрудничество ще подобри
ефективността и рентабилността на наблюдението и реакциите при ситуации,
настъпващи в реално време в морето. В основата на оценката на въздействието са
залегнали измерването на тези положителни въздействия и мерките, гарантиращи
отчитането на всички правни параметри, в резултат на което през 2013 г. може да се
формулират някои свързани с политиката предложения. В зависимост от изискваните
услуги бенефициерите ще бъдат външни изпълнители или генерални дирекции на
Комисията съгласно едно или повече административни споразумения.
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Вид
Бюджет
Описание

Ред и условия за
изпълнение

Приблизителен
график

2.2.2.

Услуги
1 500 000 EUR
Проучвания на концептуалното разработване на CISE, които ще
обхващат техническите, правните, финансовите, екологичните и
социалните съображения, необходими при оценката на
въздействието на създаването на CISE. Резултатите от
проучванията ще са част от съответната оценка на въздействието и
ще бъдат използвани при приемането на съобщение до
Европейския парламент и Съвета през 2013 г.
В проекта на пътната карта към изграждането на CISE се
предвижда, че преди въвеждането на CISE ще бъде извършена
оценка на въздействието. За тази цел редица свързани със CISE
аспекти, като например техническата, правната, финансовата,
социалната и екологичната осъществимост и въздействие трябва да
бъдат оценени както самостоятелно, така и по отношение на
цялостното им въздействие. Това действие включва също така
възможното оперативно тестване на CISE в сътрудничество с
агенциите на ЕС и евентуално държавите-членки. За тази цел се
предвижда използването на съществуващите рамкови договори в
рамките на Комисията (например MARE/2011/01 част 1,
DIGIT/ABCII/2) или административното споразумение със
Съвместния изследователски център (Споразумение № 31830 21007 NFP ISP). Също така може да се извърши директно възлагане на
три поръчки във връзка с различните аспекти на развитието на
CISE.
Конкретните договори за възлагане на поръчки ще бъдат
разпределени през 2012 и 2013 г. Началото на процедурите е
планирано за второто тримесечие на 2012 г.

Информационна база за растеж и новаторство в морската икономика —
събиране и разпространение на данни за морската среда и картографиране на
морското дъно чрез интернет портали

Целта на проекта „EMODNet“ относно познанията за морската среда е да се създаде
информационна платформа, обединяваща публично съхранявани данни за моретата,
морското дъно и екосистемите, които да станат достъпни за всички други организации
от публичния и частния сектор в целия ЕС. В момента компетентните европейски
органи изразходват годишно около 1,5 млрд. EUR за събиране на данни за морската
среда, които обаче не получават широко разпространение. Осигуряването на достъп до
тези данни ще спомогне за отключването на търговския потенциал на морето, който
засега е недостъпен в по-голямата си част. Съгласно извършената оценка на
въздействието (SEC (2010) 998) конкурентоспособността на съществуващите
потребители на морски данни (представители на отрасъла, местни органи и
научноизследователски среди) може да се увеличи с 300 млн. EUR на година, ако
съществуващата в момента разпокъсана инфраструктура бъде рационализирана. Също
така разпространението на данните ще позволи на малките предприятия и
изследователски структури да разработват нови услуги и продукти. Тяхната стойност
се оценява на приблизително 200 млн. EUR годишно.
През периода 2012—2013 г. EMODNet ще доразвива платформите, разработени с
помощта на по-ранното финансиране от бюджета на ЕС, посредством разширяване на
обхвата на наличните данни за морската среда, в който да бъдат включени всички
европейски морета. Планираните проекти вероятно ще бъдат изпълнявани от
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консорциуми, съставени от национални хидрографски служби, национални геоложки
проучвания, органи за опазване на околната среда, дружества за информационни
технологии и изследователски лаборатории от крайбрежните държави-членки. В
подготвителните етапи на EMODNet са участвали общо 53 организации. Предвид
съществения географски обхват на работата по EMODNet, планирана за периода
2012—2013 г., се очаква в този втори етап на развитие да вземат участие още повече
консорциуми.
Планираните проекти ще бъдат от полза за частните предприятия, извършващи дейност
в морето, и за малките дружества, които предоставят услуги по проектите. От достъпа
до повече данни ще имат полза както изследователите, така и публичните органи.
Наред с това липсата на надеждни данни бе посочена като основна бариера пред
ефективното изпълнение на пространственото планиране или защитата на бреговете.
Най-висока добавена стойност в тази област може да бъде постигната чрез действия на
равнище ЕС.
Бе извършена независима оценка, която одобри методиката и информационните
технологии, използвани за по-ранните етапи на проекта EMODNet. Проектът се
основава на положените от държавите-членки усилия за създаване на собствена
инфраструктура на данни за морската среда и подкрепя техните действия по
прилагането на стандартите, съответстващи на инфраструктурата за пространствена
информация (INSPIRE) в ЕС. Друга цел на проектите ще бъде да се улесни
докладването по Рамковата директива за морска стратегия съгласно искането на
ръководителите на морските сектори на държавите-членки, повдигнато по време на
срещата им на 8—9 декември 2011 г. във Варшава. При провеждането на това действие
ще бъде отчетена работата, извършена в рамките на научноизследователската
инициатива за съвместно планиране „Здрави и продуктивни морета и океани“.
Вид
Бюджет
Предмет или
наименование

Ред и условия за
изпълнение
Приблизителен
график

2.3.

Услуги
8 760 000 EUR
Предоставяне на достъп чрез интернет портали до метаданни,
данни и информационни продукти, които са били подложени на
проверка на качеството. Ще бъдат създадени четири портала — за
химия, физика, биология и човешка дейност. Порталите ще
увеличат наличните видове данни за морската среда, както и
географския обхват на услугите, разработени в рамките на
подготвителните действия по интегрираната морска политика.
Пряко възлагане на поръчки.
Поканата за участие в търг с четири обособени позиции. Поканите
са планирани за второто тримесечие на 2012 г.

Опазване на морската среда и устойчиво използване на морските и
крайбрежните ресурси

Правно основание: Член 2, буква в), член 3, параграф 3 и член 5, параграф 1, буква б)
от Регламента за ИМП.
2.3.1.

Координирано прилагане на екосистемния подход между различните морски
региони

Прилагането на Рамковата директива за морска стратегия (2008/56/ЕО) изисква
съгласувани мерки в рамките на морските региони и между тях. Това е от особена
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важност за държавите-членки, които споделят морски басейни в различни региони.
Следователно е необходимо създаването на постоянен механизъм за координация и
платформа за междурегионално сътрудничество, свързано с оценката, формулирането
на цели и наблюдението на морските води, в които да участват най-малко OSPAR,
Конвенцията от Барселона, HELCOM и Конвенцията от Букурещ. Механизмът е
подпомаган от редица дейности в подкрепа на всички морски региони (североизточната
част на Атлантическия океан, Средиземноморието, Балтийско море и Черно море), като
например редовни работни заседания, обмен на най-добри практики, приравняване на
докладваните данни и обмен на знания, усилия за постигане на добро екологично
състояние. Потенциални бенефициери на тези проекти са публичните органи на
държавите-членки, които са договарящи се страни по регионалните морски конвенции,
както и самите конвенции. Проектът трябва да включва органите, ангажирани в
работата на регионалните морски конвенции.
Вид
Бюджет
Предмет или
наименование

Ред и условия за
изпълнение
Приблизителен
график

2.4.

Услуги
1 000 000 EUR
Създаването на координационна платформа между различните
морски региони (североизточната част на Атлантическия океан,
Средиземноморието, Балтийско море и Черно море) при
прилагането на екосистемния подход и обмен с други морски
региони.
Конкретни договори ще бъдат сключвани като част от нов рамков
договор, чието начало ще бъде поставено чрез покана за
представяне на предложения („подкрепа за изпълнението на
РДМС“).
Рамковият договор е планиран за второто тримесечие на 2012 г.
Конкретните договори за възлагане на поръчки ще бъдат
разпределени през 2012 г. и 2013 г.

Разработване и прилагане на стратегии за морските басейни

Правно основание: Член 2, буква г), член 3, параграф 4 и член 5, параграф 1, буква б)
от Регламента за ИМП.
2.4.1.

Експертна подкрепа за развитието на морското управление и
сътрудничество на равнище морски басейн, включително за гарантиране
успеха на стратегиите за морските басейни

Ще бъдат положени усилия за търсене и събиране на становища от заинтересованите
страни, за обобщаване на най-важните аспекти, за стимулиране на дискусия и за
постигане на гаранции, че заинтересованите страни са наясно с възможността си да
повлияят върху някои европейски въпроси. Проектът вероятно ще бъде изпълнен от
консултанти с достъп до експерти по въпросите на морското дело от академичните
среди. Тези действия ще бъдат от полза за отраслите, функциониращи в съответния
морски басейн, за публичните органи, отговорни за неговото управление, и за
крайбрежните общности, населяващи близките до него региони.
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Вид
Бюджет
Предмет или
наименование

Ред и условия за
изпълнение

Приблизителен
график

3.

Услуги
700 000 EUR
Предоставяне на технически опит на Комисията и на съответните
национални органи на равнище морски басейн. Експерти ще
анализират данните и ще предоставят изследвания и предложения
за съгласувани дейности и интегрирани решения при подготовката
на морски стратегии, подкрепа за разработване на планове за
морска политика и подготовка на съдържанието на конференции.
Ще бъдат сключвани конкретни договори като част от нов рамков
договор („технически опит за ИМП“), чието начало ще бъде
поставено чрез покана за представяне на предложения. Също така
може да се извърши директно възлагане на не повече от пет
поръчки във връзка с осигуряването на експертна помощ.
Процедурата за възлагане на поръчка за рамков договор е
планирана за първото полугодие на 2012 г. Конкретните ще бъдат
разпределени през 2012 г. и 2013 г. Алтернативата е конкретните
договори да бъдат приложени посредством действащите рамкови
договори като MARE/2008/04 или MARE/2008/08.

ДРУГИ ДЕЙСТВИЯ

БЮДЖЕТЕН РЕД 11 09 05
3.1.

Развитие на SafeSeaNet

Правно основание: Член 2, буква б), член 3, параграф 2, буква б) и член 5, параграф 1,
буква в) от Регламента за ИМП и Директива 2002/59/ЕО, изменена с член 2, буква г) от
Регламент (ЕО) № 1406/2002.
Предмет: SafeSeaNet (SSN) е системата на ЕС за електронен обмен на информация за
плавателните съдове и плавателната дейност между компетентните органи в рамките на
Европейския съюз. Настоящата задача на SSN е да подкрепя дейностите на ЕС и на
държавите-членки за целите на морската безопасност, пристанищната и морската
сигурност, защитата на морската среда, както и безопасността и ефективността на
морския трафик. На национално и централно равнище SSN се основава на
задължителни функционални характеристики, които имат определящо значение за
нормалното функциониране на системата. Задължителните функционални
характеристики на SSN са: изпращане, получаване, съхранение, извикване и обмен на
информация чрез електронни средства в съответствие с правната рамка на системата.
Без да се компрометира ролята на ръководната група на високо равнище, създадена в
съответствие с Директива 2002/59/ЕО, предложеният за тази субсидия проект следва да
позволи оценката на наличните варианти за бъдещото развитие на SSN в подкрепа на:
• развитието на обща среда за обмен на информация (CISE) с цел наблюдение на
морската среда в ЕС посредством подпомагане на сътрудничеството между различните
системи, сектори и компетентни органи на равнище ЕС по децентрализиран начин;
• техническия, организационния и финансовия анализ на бъдещото развитие на SSN
като платформа, която ще е полезна за други потребителски общности;
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• задължението за създаване на „обслужване на едно гише“ на национално равнище за
пристанищните формалности и обмен на FAL документи чрез SSN въз основа на
Директива 2010/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г.
относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или
напускащи пристанищата на държавите-членки и за отмяна на Директива 2002/6/ЕО в
контекста на действията, предприемани от работната група за административно
опростяване в морския сектор и електронни информационни услуги („група еMS“),
създадена за обслужване на техническите аспекти на посоченото задължение;
• възможността за обмен на данни между различни системи (например между SSN и
електронната митническа система или между SSN и EUROSUR).
Сума: 700 000 EUR.
Приблизителен график: Обща продължителност на действието — 2 години.
Изработване на спецификации и осигуряване на външна подкрепа за исканата оценка
от Европейската агенция за морска безопасност чрез открит търг — 9 месеца. Етап на
оценка: 9 месеца. Демонстрацията на концепцията (разработване и тестване) —
6 месеца.
3.2.

Административна договореност със Съвместния изследователски център
(JRC) относно съгласуването и разработването на методологични
стандарти, свързани с доброто екологично състояние на моретата,
обхванати от Рамковата директива за морска стратегия (2008/56/ЕО)

Правно основание: Член 2, буква в), член 3, параграф 3 и член 5, параграф 1, буква в)
от Регламента за ИМП.
Предмет: Въз основа на Решение 2010/477/ЕС на Комисията и работен документ на
службите на Комисията (SEC(2011) 1255) методологични стандарти за повечето от 11те качествени (описателни?) показатели за добро екологично състояние трябва да се
разработят по-подробно и да бъдат хармонизирани във възможно най-голяма степен.
Към JRC ще бъде отправено искане за продължаване на подкрепата и съгласуването
при прилагането на тези стандарти и по-специално във връзка с доброто екологично
състояние и съответните методологични стандарти.
Сума: 600 000 EUR.
Приблизителен график: 24-месечна административна договореност със Съвместния
изследователски център, започваща през 2012 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Общо разпределение на средства за разходните области в съответствие с
Регламент (ЕС) № 1255/2011.
Общи цели

Праг

а) развитие и
прилагане на
интегрирано
управление на
въпросите, свързани с
морските и
крайбрежните
региони, и
популяризиране на
ИМП
б) разработване на
междусекторни
инструменти

най-малко
4%

в) опазване на
морската среда и
устойчиво използване
на морските и
крайбрежните ресурси
г) разработване и
прилагане на
стратегии за морските
басейни
д) външно
сътрудничество и
съгласуваност на
международните
аспекти на ИМП
е) устойчив
икономически растеж,
заетост, новаторство и
нови технологии

Сума, предложена
в работната
програма
3 300 000 EUR

%

Действия

8%

Приложение 1: 2.1.1.
Приложение 2: 2.1.1.

най-малко
60 %

23 750 000 EUR

60 %

най-малко
8%

3 750 000 EUR

9%

Приложение 1: 1.1.1.,
2.2.1., 2.2.2., 2.2.3.,
2.2.4., 2.2.5., 3.1.
Приложение 2: 1.1.1.,
2.2.1., 2.2.2., 3.1.
Приложение 1: 2.3.1.,
2.3.2.
Приложение 2: 2.3.1.,
3.2.

най-малко
8%

3 500 000 EUR

9%

Приложение 1: 1.2.1.,
2.4.1.
Приложение 2: 2.4.1.

1 % или помалко

400 000 EUR

1%

Приложение 1: 1.3.1.,
2.5.1.

най-малко
4%

5 000 000 EUR

13 %

Приложение 1: 2.6.1.,
2.6.2., 2.6.3.
Приложение 2: 1.2.1.

39 700 000 EUR

.
.
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