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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият Сборник с добри практики е разработен в изпълнение на 

Концепцията за управление на Националната рибарска мрежа.  

 

Изследването и проучването на добрите практики/проекти има за цел 

да събере обемна и всеобхватна информация от местно, национално и 

европейско ниво, да я изследва и разработи принципни приложения 

съобразно особеностите за внедряването им в национални условия. 

Проучените добри практики/проекти се публикуваха текущо в интернет 

страницата на Националната Рибарска Мрежа, като след анализ са избрани 

онези добри практики, които да бъдат включени в Сборника за 2021 г. Целта 

е да се създаде необходимата среда на гласност и достъпност сред 

заинтересованите страни от териториите на МИРГ, както и на други 

заинтересовани страни – други кандидати и бенефициенти по Програмата за 

морско дело и рибарство. 

 

Представените примери за успешни проекти и добри практики могат 

да служат като източник за вдъхновение и пример, да бъдат адаптирани към 

специфичните местни условия и да бъдат надграждани, като подскажат и 

предпоставят нови/иновативни подходи за разрешаването на 

съществуващи проблеми в рибарските територии. В тази връзка те могат да 

бъдат основен инструмент на воденото от общностите местно развитие.  

 

Проучването и анализът на добрите практики и проекти 

недвусмислено сочи, че те могат да бъдат класифицирани в някакъв 

относителен порядък съобразно тематичните направления на ПМДР 2014-

2020 и подхода ВОМР, а именно: 

• Добавяне на стойност и насърчаване на иновациите; 

• Диверсификация на икономическата дейност в рибарските 

райони; 
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• Подобряване и използване на екологичните дадености на 

районите за рибарство и аквакултури; 

• Насърчаване на социалното благополучие и културното 

наследство в районите за рибарство и аквакултури; 

• Засилване на ролята на рибарските общности в местното 

развитие и управлението на местните ресурси; 

• Инфраструктурни подобрения за развитие на рибарските 

райони. 

 

Сборникът с добри практики, изготвен през 2021 г. , съдържа и 

примери за проекти, насочени към преодоляване на последиците от COVID-

19 в сектор „Рибарство и аквакултури“. Сборникът поставя акцент и върху 

основните приоритетни направления в политиките на ЕС за следващия 

програмен период 2021-2027 г. Сборникът съдържа добри практики и 

примери за успешни проекти, допринасящи за постигане целите на 

Европейската зелена сделка, Стратегията „От Фермата до трапезата“, 

Стратегията на ЕС за биоразнообразието до 2030 г., Стратегическите насоки 

на ЕС за по-конкурентоспособен и устойчив сектор на аквакултурите, както и 

други стратегически документи, които целят да подпомогнат устойчивото 

развитие на синята икономика  и сектор „Рибарство и аквакултури“ като един 

от най-развитие сектори на синята икономика.  
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ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ ПРАКТИКИ, РЕАЛИЗИРАНИ С 

УЧАСТИЕТО/ПОДКРЕПАТА НА МИРГ ОТ ЕС, ПРИЛОЖИМИ 

В БЪЛГАРИЯ 
 

Добра европейска практика № 1: Местна инициативна рибарска група 

в Дания спомага за превръщането на изоставена фабрика за двигатели 

на лодки в многофункционален център за насърчаване на местното 

морско предприемачество. 

Добра практика от Дания: Проектът, подкрепен от МИРГ “LLSÆ“, е за 

превръщане на изоставена фабрика за двигатели на лодки в 

многофункционален център за подпомагане на местното морско 

предприемачество на остров Шрьо. 

Държава: Дания 

Обща стойност на допустимите 

разходи по проекта: 
324 700 евро 

Безвъзмездна финансова 

помощ  
189 150 евро 

Европейско финансиране 

(ЕФМДР):  
105 530 евро 

Национално съфинансиране:  83 620 евро 

Съфинансиране от бенефициента:  135 550 евро 
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Описание на добрата практика: 

МИРГ "LLSÆ" чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в 

рибарските райони спомага за изграждането на общностен център за подкрепа на 

местното морско предприемачество и популяризиране на културното наследство на 

остров Шрьо, Дания. 

Проектът, реализиран с финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско дело 

и рибарство (ЕФМДР), има за цел да стимулира местната икономика и социалното 

сближаване на острова. 

Предизвикателства, към които проектът е насочен:  

Местната икономика на множество малки острови страда от спад в бизнес 

активността и предприемаческата инициатива в тези райони. На остров Шрьо 

фабриката за двигатели "Marstal" в миналото е била в основата на местната 

търговия и корабоплаване. Чрез превръщането на помещенията на старата 

фабрика в център по предприемачество на местната общност, вкл. чрез 

осигуряване на споделено работно пространство (coworking space) за стартиращи 

компании и предприемачи , проектът има за цел да запази морското наследство на 

рибарския район, като същевременно стимулира местното морско 

предприемачество и допринася за привличане млади хора на територията. 
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Създаденият по проекта център за предприемачество представя разнообразие от 

работни позиции в морските отрасли и се фокусира върху предоставяне на 

подкрепа на иновативни предприятия и предприемачи, включително такива, 

занимаващи се с нови цифрови технологии. Предприемачите могат да се 

възползват от общи офис площи под наем (coworking space) и създадената бизнес 

среда в центъра,  както и от разнообразие от курсове за развитие на собствен 

бизнес и регулярни семинари за предприемачество. Пространството позволява на 

младите предприемачи да намерят своето място в крайбрежната общност, което 

от своя страна допринася за икономическия растеж в района, местното развитие 

и социалното сближаване на остров Шрьо. 

Първият етап от обновяването на фабриката за двигатели и превръщането й в 

център за предприемачество е завършен през юни 2019 г. Полагат се нови 

бетонни плочи и са построени две нови тоалетни. Големи части от старата фабрика 

и нейните машини са изложени и до днес в сградата, запазвайки културното 

наследство, свързано с обекта. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com


                                                        

гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

web: www.nrmbg.com , e-mail: office@nrmbg.com 

Договор № РД51-129 от 30.10.2019г., с предмет: „Организиране на дейности, свързани с 

администриране и управление на Националната рибарска мрежа”, сключен между МЗХГ 

и  Обединение „ЕС ПИ КОНСУЛТ“ ДЗЗД, финансиран от Програмата за морско дело и 

рибарство 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство. 

14 

Постигнати резултати: 

Към момента 165 квадратни метра функционални офис площи са на разположение 

на местните предприемачи. Предстои изграждането на конферентни помещения и 

гараж.  

В резултат от реализирането на проекта са създадени две нови работни 

места – едното за управление на офисните помещения, а другото - за 

консултиране на предприемачите.  

Компанията "MaRe Shipping" е наела помещение в сградата за постоянно 

ползване, а други 7 компании са се присъединили към споделеното офис 

пространство, което е открито на 11 юни 2019 г. 
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Възможности за трансфер на добрата практика: 

Нараства броят на създадените общностни центрове и споделени офис 

пространства в цяла Европа. По-специално в отдалечените крайбрежни и островни 

общности подобни проекти могат да помогнат за справяне с проблема, свързан с 

обезлюдяването чрез привличане на иновативни предприемачи, търсещи 

подходяща атмосфера за работа и живот край морето. В рибарските райони 

съществуващите сгради за морско наследство могат да бъдат трансформирани в 

общностни центрове за предприемачество и споделени офис пространства, които 

да насърчават местното предприемачество, използвайки запазените активи от 

миналото, за да се изградят тези на бъдещето. 

Научени уроци: 

Важно е да се надгражда върху историята и традициите на местната общност, като 

същевременно се подпомогне развитието на нови сектори на синята икономика в 

рибарските райони. Старите сгради е добре да бъдат съживени в съответствие с 

предишното използване на помещенията, за да се запазят живи традициите в 

рибарската територия. Търсенето на съвети от хора, които са предприели подобни 

инициативи, е от съществено значение за успешното реализиране на подобен тип 

проекти. 

Принос за постигане целите на ВОМР:  

Насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в 

районите за рибарство и аквакултури, и морското културно наследство. 

Засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и 

управлението на местните ресурси, вкл. чрез насърчаване на морското 

предприемачество 

Данни за контакт с MИРГ „LLSÆ“: 

Лице за контакт: Г-н Karl Morten Pedersen 
e-mail: karlmortenpedersen@gmail.com 
Тел.: +45 62 51 35 05 
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Добра европейска практика № 2: Социално предприятие, създадено с 

подкрепата на подхода ВОМР в рибарските райони, осигурява местна 

риба за френски училища и се бори с високата безработица.  

Добра практика от Франция: Проектът е за създаване на социално 

предприятие, осигуряващо работа на малцинствени групи и насърчаващо 

консумацията на местна риба и рибни продукти във френските училища. 

Държава: Франция 

Обща стойност на допустимите разходи по 

проекта: 
53 668 евро 

Безвъзмездна финансова помощ  42 934 евро 

Европейско финансиране (ЕФМДР):  21 467 евро 

Национално съфинансиране:  21 467 евро 

Съфинансиране от бенефициента:  10 734 евро 

Описание на добрата практика: 

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) „Thau“ чрез подхода ВОМР в 

рибарските райони и финансовата подкрепа на Европейския фонд за морско 

дело и рибарство (ЕФМДР) спомага за създаването на социално предприятие, 

което си сътрудничи с Червения кръст, за да предложи работа на 

представители на маргинализираните общности, като осигурява готвени 

рибни ястия за училищни столове и домове за възрастни хора във френския 

рибарски район Окситания. Храната се доставя замразена на местни 

училища и домове за възрастни хора, докато прясната продукция се продава 

на широката общественост. Проектът включва трети компонент, свързващ 
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морската храна и отглеждането на зеленчуци по биологичен начин в обща 

търговска марка.  

70 % от морската храна, продадена на рибнaта 

борса в „Grau d’Agde“, Югоизточна Франция, е за 

износ. За да се насърчи местната консумация на 

морски храни, съвместното предприятие „Terre et 

Mer“ започва преработка на прясна, местна морска 

храна, която превръща в готови за приготвяне 

продукти и готови ястия.  

 

Проектът не се конкурира с производителите на риба или местните канали 

за дистрибуция, но отговаря на потребителското търсене на готови морски 

ястия, като същевременно насърчава местните жители да консумират риба 

и рибни продукти, уловени наблизо.  

Чрез своята дейност компанията "Terre et Mer" добавя стойност към по-малко 

известни рибни видове, които е трудно да се продадат, както и помага на 

безработни лица от маргинализираните общности да придобият трудов опит 

и умения в цеха за преработка, създаден в близост до рибния търг. 

Постигнати резултати: 

• Създадено социално предприятие с цех за цялостна преработка на риба; 

• Създадени 7 нови работни места (наети 5 безработни лица на длъжности в 

областта на преработката на риба и 2 лица на длъжности ръководител 

"Производство" и ръководител "Развитие"); 

• До края на 2021 г. в предприятието ще се постигне капацитет на преработка на 

морска храна -  60 тона годишно; 

• Създадена нова търговска марка. 
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Възможности за трансфер на добрата практика: 

Проектът води до създаването на първата социално включваща компания за 

преработка на морска храна във френския регион Окситания. Предвид лесното 

възпроизвеждане на устава на социалното предприятие и оперативни процедури, 

компанията може да предложи интересен бизнес модел за други райони, където 

консумацията на уловена местна риба е ниска, а равнището на безработица високо. 

Освен това организации като Червения кръст присъстват в повечето държави-

членки на ЕС и могат да бъдат ключови партньори за такъв тип проекти. 

Научени уроци: 

Изключително важно е да се предвиди достатъчно време за всяка дейност от 

проекта. Отнема време, докато социалното предприятие започне да 

функционира, както в административен план (например разработване на 

устава на компанията, регистриране на търговска марка, постигане на 

стандарти за здраве и безопасност), така и технически (например 

осигуряване на подходящото оборудване, материали и др.) 

Принос за постигане целите на ВОМР:  

Добавяне на стойност към продуктите от риболов, създаване на работни 

места и насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка 

на риболов. 

Данни за контакт с MИРГ “THAU”: 

Лице за контакт: Г-жа Beatrice Pary 

 

e-mail: b.pary@smbt.fr 

 

тел: +33 4 67 74 61 60 

 

Допълнителна информация за добрата практика: 

https://nrmbg.com/dobra-evropeiska-praktika-sotsialno-predpriyatie-syzdadeno-

s-podkrepata-na-podhoda-vomr-v-ribarskite-raioni-osiguryava-mestna-riba-za-

frenski-uchilishta-i-se-bori-s-visokata-bezrabotitsa  
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Facebook страница на социалното предприятие "Terre et Mer"  

FARNET (Еропейската мрежа на рибарските райони) 

Добра европейска практика № 3: Местна инициативна рибарска група 

в Испания подкрепя местните рибари като стимулира консумацията 

на местна риба в необикновен ресторант на пристанището в Гандия. 

Добра практика от Испания: Проектът, подкрепен от Местна 

инициативна рибарска група (МИРГ) в Испания, е за създаване на 

необикновен ресторант на пристанището в Гандия, който 

популяризира традициите на местната рибарска общност и стимулира 

консумацията на местна риба. 

Държава: Испания 

Обща стойност на допустимите разходи по 

проекта: 
150 961,34 евро 

Безвъзмездна финансова помощ  52 856,47 евро 

Европейско финансиране (ЕФМДР):  44 911 евро 

Национално съфинансиране:  7 945,47 евро 

Съфинансиране от бенефициента:  98 104,87 евро 

 

 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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Описание на добрата практика: 

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) "La Safor" чрез подхода ВОМР 

в рибарските райони спомага за създаването на ресторант "La Llotja Cuina de 

Mar" („Рибна борса, морска кухня“), популяризиращ местната морска култура 

и кухня.  Ресторантът отваря врати в пристанището на Гандия, на последния 

етаж на сграда, използвана от местното сдружение на рибарите "Cofradía", 

кметството и пристанището на Валенсия.  

 

МИРГ "La Safor" дълго време обмисля новаторската идея за създаване на 

ресторант в празните помещения на сградата, с цел да привлече хората към 

http://www.nrmbg.com/
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пристанището, като същевременно популяризира нематериалното културно 

наследство на рибарските общности и стимулира консумацията на местна 

риба.  

За постигането на целта, МИРГ си сътрудничи с успешна, млада компания 

"Diverfun Safor" с опит в сферата на кетъринга.  

Подпомогната от МИРГ и финансовата подкрепа на Европейския фонд за 

морско дело и рибарство (ЕФМДР), компанията успява да оборудва кухните и 

да обзаведе ресторанта, и  след много упорита работа, през януари 2018 г. 

новото кулинарно пространство отваря врати. 

Новосъздаденият по проекта ресторант предлага на своите клиенти прясно 

уловени продукти от рибния пазар на Гандия, намиращ се на приземния 

етаж. Ресторантът има остъклена зона от едната страна, която позволява на 

клиентите да наблюдават търга на рибната борса, който се провежда всеки 

следобед. 

 

http://www.nrmbg.com/
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Организаторите на проекта наемат помещенията от местното рибарско 

сдружение с цел популяризиране на местни рибни продукти. Те се ангажират 

да купуват риба от местния рибен пазар, включително подценени рибни 

видове и често изхвърляни риби, които да включват в дневното меню на 

ресторанта. По този начин те допринасят за добавяне на стойност към 

съществуващи местни видове, повишаване на стойността на подценени 

видове риба и създаването на допълнителни доходи за местните рибари. 

 

Постигнати резултати: 

• В новия ресторант работят 19 души; 

• Ресторантът работи всеки ден от понеделник до неделя през цялата година, 

като предлага рибно меню за обяд и вечеря; 

• Ресторантът успява да допринесе за преодоляване на често срещания 

проблем със сезонната заетост в района, където набирането на персонал се 

случва предимно през лятото; 

http://www.nrmbg.com/
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• Ресторантът има капацитет за около 50 души, а удобното му 

местоположение в пристанището, заедно с новостта на предлаганите услуги, 

го превръща в привлекателен актив за района. 

Възможности за трансфер на добрата практика: 

Иновативните ресторанти, които насърчават консумацията на местни и 

подценени риби, имат възможност за развитие в повечето територии на 

Местните инициативни рибарски групи. Това е валидно особено в случаите, 

когато има изградена необходимата инфраструктура и където има местни 

видове, чиято търговска стойност има потенциал да бъде увеличена. 

Научени уроци: 

Проектът е печеливш и за двете страни: рибарската асоциация извлича 

ползи от наемането на помещенията си и увеличаването на местните 

продажби, включително на риба, която в противен случай ще бъде 

изхвърлена, като едновременно с това  популяризира нематериалното 

културно наследство на местната рибарска общност. Инициаторите на 

проекта от своя страна стартират успешен бизнес, като се възползват от 

местоположението и атрактивността му за туристите. 

Принос за постигане целите на ВОМР: 

Добавяне на стойност и насърчаване на иновациите по веригата на доставка 

в областта на рибарството. 

Данни за контакт с МИРГ "LA SAFOR": 

Лица за контакт:  

Г-жа Amparo Aleixandre 

e-mail: galpgandiaalbufera@gmail.com 

Тел.: 961620347 – 605468240 (El Palmar) 

Г-н Enrique Ferrer Moragues 

e-mail: galpgandiaalbufera@gmail.com 

Тел. 962842919 - 659518353 (Gandia) 

 

http://www.nrmbg.com/
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Допълнителни източници на информация за добрата практика: 

https://nrmbg.com/dobra-evropeiska-praktika-mestna-initsiativna-ribarska-

grupa-v-ispaniya-podkrepya-mestnite-ribari-kato-stimulira-konsumatsiyata-na-

mestna-riba-v-neobiknoven-restorant-na-pristanishteto-v-gandiya  

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/  

  

Добра европейска практика № 4: ЕФМДР 2014-2020 чрез подхода 

Водено от общностите местно развитие подпомага създаването на 

семейна кетъринг компания 

Добра практика от Испания: Проектът, подкрепен от Европейския фонд 

за морско дело и рибарство 2014-2020 чрез подхода Водено от 

общностите местно развитие в рибарските райони, подпомага 

създаването на малка семейна кетъринг компания, обслужваща 

рибарския район на Плая дел Агилар в Испания. 

Държава: Испания 

Безвъзмездна финансова помощ  59 442 евро 

Европейско финансиране (ЕФМДР): 44 582 евро 

Регионално съфинансиране:  14 860 евро 

Съфинансиране от бенефициента:  10 490 евро 

Описание на добрата практика: 

Плая дел Агилар е известен плаж и изключително атрактивна туристическа 

дестинация на Астурийското крайбрежие. През летните месеци селото 

утроява населението си от 5 000 на 15 000, а пясъчният плаж и модерната 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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крайбрежна зона се посещават ежедневно от хиляди туристи, гости от 

съседни испански градове и местни жители. 

 

За да запълни съществуваща пазарна ниша на местния пазар и да 

разнообрази доходите на семейството си, Иван, заедно с майка си, решава 

да отвори много отличителен магазин на брега на селото, известно с 

прекрасния си плаж и модерна крайбрежна алея. Новосъздаденият бизнес 

включва магазин, който предлага готвени ястия и сандвичи на основата на 

прясна местна риба и морски дарове, както и кетъринг компания, която 

осигурява храна за местни събития и училища. Храната се приготвя от 56-

годишната майка на Иван по собствени традиционни рецепти и рецепти на 

нейното семейство. Всички ястия се приготвят на място в магазина в 

обособена за целта кухня, използвайки само местни рибни продукти. 

http://www.nrmbg.com/
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Предизвикателства, към които проектът е насочен: 

Въпреки че туризмът в Плая дел Агилар е силно развит и рибарският район 

бива посещаван от над 10 000 туриста всяко лято, в близост до плажа има 

твърде малко ресторанти или магазини, където туристите могат да си купят 

домашно приготвена храна за вкъщи. 

„В днешно време хората живеят и се хранят на бързи обороти, но това 
не е причина да се храним зле. С нашата компания ние предлагаме на 
хората възможността да се хранят с местни висококачествени 
продукти на разумна цена. Местната инициативна рибарска група Bajo 
Nalón ми помогна да разбера тази бизнес възможност, която беше в 
основата на създаването на нашата компания.“, споделя Иван Пулидо, 
координатор на проекта. 

Постигнати резултати: 

Подкрепата, предоставена от Местната инициативна рибарска група, помага 

на Иван и майка му да покрият разходите за изграждането на магазина, 

включително да изградят и оборудват малка кухня за приготвяне на местни 

рибния ястия и морска храна. Компанията за приготвяне на местни ястия и 

кетъринг отворя врати през август 2017 г. и само през първия си месец 

регистрира оборот от 26 000 евро. Бизнесът вече е създал четири нови 

работни места на пълен работен ден, а в бъдеще се очаква да бъде нает и 

допълнителен персонал. 

Тематични направления и принос за постигане целите на подхода 

ВОМР: 

Тематични направления: Бизнес подкрепа, Къси вериги на доставка, 

Диверсификация, Кулинария, Туризъм, Дребномащабен и крайбрежен 

риболов, Женско предприемачество 

Принос за постигане целите на ВОМР: Диверсификация на икономическата 

дейност в рибарските райони; 

http://www.nrmbg.com/
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Данни за контакт с МИРГ „BAJO NALÓN“: 

Лице за контакт: Г-н Juan Antonio Lázara Menéndez 

E-mail: bajonalon@bajonalon.net  

Тел.: +34 985 82 36 67 

Допълнителни източници на информация: 

https://nrmbg.com/dobra-praktika-ot-ispaniya-efmdr-chrez-podhoda-vodeno-ot-

obshtnostite-mestno-razvitie-podpomaga-syzdavaneto-na-semeina-ketyring-kompaniya  

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-practice/short-

stories/catering-company-set-barnacle-gatherer-and-his-mother_en  

Добра практика № 5: Поставяне на аквакултурата в центъра на 

културната идентичност на немския рибарски район Тиршенройт.  

Добри практики от Германия: Проекти, подкрепени от Европейския 

фонд за морско дело и рибарство 2014-2020 чрез подхода Водено от 

общностите местно развитие в рибарските райони, успяват да отредят 

централна роля на аквакултурата във формирането на местната 

културна идентичност на района Тиршенройт в Германия. 

Описание на добрата практика: 

За да възстанови централната роля на аквакултурата в местната културна 

идентичност и да повиши туристическия потенциал на рибарския район 

Тиршенройт, разположен в североизточната част на Бавария, Местната 

инициативна рибарска група, оперираща в района, инициира и финансира 

редица проекти, насочени към популяризиране на аквакултурата и 

множеството водоеми за аквакултури. 
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Местната инициативна рибарска група в рибарския район на Тиршенройт, 

Германия, стартира изпълнението разнообразни проекти с местни 

производители на аквакултури, собственици на ресторанти, училища, 

бизнеси и други инициативни местни лидери, за да придаде централна роля 

на аквакултурата в развитието на рибарския район, формирането на 

местната културна идентичност и туристическа индустрия.  
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Проектите на МИРГ „Тиршенройт“ 

Пътеката на „Фантастичния шаран“ 

Думите „пъстроцветен“ и „весел“ обичайно не са сред думите, които ни идват 

на ум, когато си представим шаран, но пътеката на „Фантастичния шаран“ 

чрез художествени скулптури успява да превърне обикновения шаран в 

нещо вълнуващо и запомнящо се.  

За да създаде скулптурите, Местната инициативна рибарска група в района 

на Тиршенройт обединява усилия с местен учител по изобразително 

изкуство, а проектът стартира със състезание за художници и ученици, които 

да ги украсят.   

Всяка скулптура на риба е декорирана в уникален дизайн и може да бъде 

намерена, както около историческите центрове на рибарския район, но и на 

много други неочаквани за посетителите места. 

 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com


                                                        

гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

web: www.nrmbg.com , e-mail: office@nrmbg.com 

Договор № РД51-129 от 30.10.2019г., с предмет: „Организиране на дейности, свързани с 

администриране и управление на Националната рибарска мрежа”, сключен между МЗХГ 

и  Обединение „ЕС ПИ КОНСУЛТ“ ДЗЗД, финансиран от Програмата за морско дело и 

рибарство 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство. 

30 

Местните жители и туристите, посещаващи райони, приемат за своя мисия, 

да открият и снимат всяка една скулптура, докато опознават района на 

Тиршенройт.   

Група амбициозни фотографи-любители си поставят за задача, да открият и 

заснемат възможно най-много скулптури на „фантастичните шарани“, 

създавайки онлайн галерия със снимки, която можете да разгледате 

на следния адрес: https://www.flickr.com/groups/karpfen/pool/  

 

За да подчертаят местната културна идентичност на района, свързана в 

голямата си част аквакултурите, целенасочените усилия на Местната 

инициативна рибарска група „Тиршенройт“ включват и изграждането на две 

тематични детски площадки, чийто съоръжения за детска игра са на 

тематика „риби“ – това са значими проекти за председателя на МИРГ, който 

иска местните деца да растат в „света на рибите“ от много ранна детска 

възраст. 
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ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА „ПЪТЕКАТА НА ФАНТАСИЧНИЯ ШАРАН“: 

Обща стойност на проекта: 177 600 евро /вкл. разходите за изграждане на 

детски площадки на тема „риби“/, от които: 

Финансиране от ЕФМДР: 79 900 евро 

Други публично финансиране (Бавария): 79 900 евро 

Частно съфинансиране: 17 800 евро 

 

ТУРИСТИЧЕСКИ ОБИКОЛКИ С ЕКСКУРЗОВОД: 

Благодарение на обучителните курсове за „сертифицирани екскурзоводи за 

туристически обиколки на водоеми“, финансирани от МИРГ „Тиршенройт“ 

днес  районът разполага с около 20 екскурзовода, които помагат на туристите 

да „изживеят“ трудовия живот на рибовъдите и да разберат важността на 

традиционната аквакултура.  

 

В последствие семейство от местни земеделски производители на 

аквакултури отворят фермата си за туристи. Посетителите вече имат 

възможност да се насладят на туристически обиколки с екскурзовод, да 

отседнат в новите стаи за гости и да опитат местни рибни ястия, сервирани в 

новия ресторант на тяхна територия.  
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Собственикът планира да построи къщичка около езерце, където гостите да 

могат да отседнат, за да се насладят на едно истинско природно 

приключение. 

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТА „ТУРИСТИЧЕСКИ ОБИКОЛКИ С ЕКСКУРЗОВОД“: 

Обща стойност на проекта: 9 700 евро, от които: 

Финансиране от ЕФМДР: 3 900 евро 

Други публично финансиране (Бавария): 3 900 евро 

Частно съфинансиране: 1 900 евро 

 

Други проекти на МИРГ „Тиршенройт“, насочени към популяризиране на 

аквакултурата, включват: 

- изграждане на кула за наблюдение; 

- организиране на фестивали на шарана; 

- изграждане на интерактивен дигитален музей, посветен на аквакултурата и 

други арт инсталации на рибна тематика, заедно със значителна рекламна 

кампания и промоционални материали. 

Предизвикателства, към които са насочени представените добри 

практики от Германия: 

Въпреки че рибарският район на МИРГ „Тиршенройт“ в Германия има дълга 

история, свързана с малки семейни водоеми за аквакултури, аквакултурата 

не винаги се е радвала на настоящата си водеща роля в определянето на 

местната културната идентичност.  

Преди МИРГ „Тиршенройт“ да предприеме действие за възстановяване на 

културното значение на аквакултурата в района, хилядолетната традиция, 

свързана с малки семейни ферми за отглеждане на аквакултури, е била почти 

изцяло забравена.  

„Осъзнахме, че един от начините за ново развитие на местния район е да 

съживим аквакултурата и отново да я превърнем в основна част от нашата 
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културна идентичност, използвайки нейния потенциал да привлича туристи. 

Хората бяха забравили за тази уникална характеристика на нашия регион.“ - 

споделя Ханс Клупп, председател на МИРГ „Тиршенройт“ 

Постигнати резултати: 

Проектите, реализирани от МИРГ с  подкрепата на ЕФМДР чрез подхода 

ВОМР, успяват да превърнат аквакултурата в основата на местната културна 

идентичност, спечелвайки на района на Тиршенройт заслуженото име „Земя 

на хиляди водоеми“. 

Тематични направления и принос за постигане целите на подхода 

ВОМР:   

Тематични направления: Аквакултурa, Изкуство и занаяти, Туризъм, Местна 

общност и култура, Културно наследство, Обучение и образование.  

Принос за постигане целите и приоритетите на подхода ВОМР: 

• Насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в 

районите за рибарство и аквакултури; 

•  Засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и 

управлението на местните ресурси. 

Данни за контакт с МИРГ „Тиршенройт/Земя на хиляди водоеми“: 

Лице за контакт: Г-н Fabian Polster 
E-mail: info@erlebnis-fisch.de  
Тел.: +49 9631 88426 

Допълнителни източници на информация: 

https://nrmbg.com/dobra-praktika-ot-germaniya-postavyane-na-akvakulturata-v-

tsentyra-na-kulturnata-identichnost-na-nemskiya-ribarski-raion-tirshenroit    

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/  
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Онлайн галерия със снимки на скулптурите „Фантастичния 

шаран“: https://www.flickr.com/groups/karpfen/pool/ 

Уеб портал, представящ разнообразните природни богатства и туристически 

атракции в рибарския район Тиршенройт:  

https://www.erlebnis-fisch.de/phantastische-karpfen/  

https://www.facebook.com/erlebnisfisch  

 

Добра европейска практика № 6.  Учене чрез преживяване помага на 

ученици в Германия да се запознаят с рибарството като професия.  

Добра практика от Германия: Проектът е за разработване на три 

учебни модула, базирани на концепцията за „учене чрез 

преживяване“, които да се използват в училищата с цел 

популяризиране на рибарството като професия сред ученици в област 

Долна Саксония. 

Държава: Германия 

Обща стойност на допустимите разходи по 

проекта: 
138 147 евро 

Безвъзмездна финансова помощ  128 424 евро 

Европейско финансиране (ЕФМДР):  110 010 евро 

Национално съфинансиране:  18 414 евро 

Съфинансиране от бенефициента:  9 723 евро 
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Описание на добрата практика: 

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) "Долносаксонско крайбрежие 

на Северно море" чрез подхода ВОМР в рибарските райони спомага за 

повишаване на знанията на младото поколение за дребномащабния 

крайбрежен риболов в Долна Саксония.   

"Целта на проекта е да предостави на децата и младежите в района на 

Северноморско крайбрежие на Долна Саксония повече информация за 

местната риболовна индустрия и да генерира интерес към рибарството като 

професия." споделя  Професор Martina Flath, ръководител на Центъра за 

компетентност за регионално обучение. 

Mестни предизвикателства, към които проектът, е насочен:  

В отговор на слабата информираност и разбиране за рибарството, местната 

общност по крайбрежието на Северно море в Долна Саксония предприема 

съгласувани действия за засилване на образователната работа в рибарския 

сектор чрез прилагане на концепцията за „учене чрез преживяване“. За 

целта се използват различни риболовни места за подобрено учебно 

преживяване. 

Малко ученици в немския район на Северно море осъзнават важната роля, 

която рибарството има за развитието на регионалната икономика по 

крайбрежието. Освен това, малко се знае за рибарството и за възможностите 

за работа в сектора. МИРГ "Долносаксонско крайбрежие на Северно море" се 

стреми да подобри знанията на младото поколение за дребномащабния 

крайбрежен риболов и да привлече млади таланти в сектора. Въпреки 

наличието на образователни програми  и информация за рибарството за 

възрастни, до които местните общности имат достъп предимно чрез 

дейностите на Националния парк, музеите или туристическите бюра, 

примерите за сътрудничество с училища в района са малко, а  учебните 

материали по въпроса почти липсват. 
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Решението, предложено по проекта, финансиран от МИРГ: 

МИРГ "Долносаксонско крайбрежие на Северно море" в сътрудничество с 

Центъра за компетенции за регионално обучение на Университета във Вехта 

разработват три учебни модула, които да се използват в училищата за 

класове с 10-15 годишни деца.  

Образователният пакет включва използване на три различни места за учене 

чрез преживяване: риболовна лодка в малко пристанище, музей на 

рибарството и Къщата на Националния парк "Wadden Sea".  

Всеки модул включва подготовка в училище, интерактивно педагогическо 

посещение на място и последващи дейности в училище.  

Принос за постигане целите на ВОМР:  

Насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в 

районите за рибарство и аквакултури;  

Младежки дейности, образование и обучение. 

Постигнати резултати по проекта: 

По време на проекта са извършени тестове за оценка на дейностите. През 

периода на реализиране на проекта (2 години) са създадени структури и 

мрежи, които подпомагат значително регионалното образование за 

дребномащабния крайбрежен риболов в района в дългосрочен план. 

Данни за контакт с МИРГ "ДОЛНОСАКСОНСКО КРАЙБРЕЖИЕ НА СЕВЕРНО 

МОРЕ": 

Лице за контакт: Г-н Frank Schnieder 
e-mail: f.schnieder@jade-bay.com 
тел: +49 4421 50048821 

Допълнителна информация за добрата практика: 

https://nrmbg.com/dobra-evropeiska-praktika-uchene-chrez-prezhivyavane-

pomaga-na-uchenitsi-v-germaniya-da-se-zapoznayat-s-ribarstvoto-kato-profesiya 
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Добра европейска практика № 7: Местна инициативна рибарска група 

във Финландия подобрява събирането на данни за улова и 

проследяемостта по веригата на стойността на риболова чрез мобилно 

приложение.  

Добра практика от Финландия: Проектът, подкрепен от Местна 

инициативна рибарска група (МИРГ) „Източна Финландия“, е за 

създаването на мобилно приложение за финландски рибари, 

извършващи риболов във вътрешността на страната, с което да 

регистрират своя улов. 

Държава: Финландия 

Безвъзмездна финансова помощ  139 971 евро 

Европейско финансиране (ЕФМДР), чл. 44.3 :  139 971 евро 

Съфинансиране от бенефициента:  15 552 евро 

 

Описание на добрата практика: 

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) "Източна Финландия" чрез 

подхода ВОМР в рибарските райони спомага за създаването на мобилно 

приложение за регистриране на улова на финландски рибари, които 

извършват риболов във вътрешни водоеми.  

За целта МИРГ събира софтуерни специалисти, органи за управление на 

рибарството и изследователски центрове, които да разработят нова 

електронна система за докладване и проследяване на улова.  

МИРГ осигурява финансиране по чл. 44, точка 3 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014, 

съгласно който по линия на ЕФМДР може да се предоставя подпомагане за 
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разработването и улесняването на иновации в съответствие, както и за 

партньорствата между учени и рибари в съответствие с член 28 от същия 

Регламент.  

Софтуерният продукт, разработен от Университета за приложни науки в 

Югоизточна Финландия, и въведен през май 2020 г., представлява полезен 

инструмент за подобряване събирането на данни за улова и проследимостта 

по веригата на стойността в сектора на рибарството. 

Рибарите, използващи приложението, качват данните си за улова в края на 

всеки ден, а не само веднъж годишно, както се изисква от действащия Закон. 

Информацията се подава директно в базата данни на Финландския институт 

за природни ресурси, което позволява редовен мониторинг на улова и 

рибните запаси. 

 

Очаква се системата също така да подобри търговските възможности за 

рибарите и бенефициентите, тъй като продуктите могат да бъдат проследени 

по цялата верига на стойност до произхода. Ако бъде разработена 

допълнително, системата ще позволи на потребителите да направят 
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информиран избор и дори да имат достъп до информация за въздействието 

върху околната среда на различни рибни продукти. 

Предизвикателства, към които проектът е насочен: 

През 2016 г. влиза в сила нов Закон за рибарството във Финландия, който 

изисква от  рибарите, извършващи риболов във вътрешността на страната, 

да събират и докладват своя улов. Първоначално, регистрирането на улова 

се извършва на хартиен носител или чрез сложни електронни системи, които 

отнемат много време за попълване.  

След това, по инициатива на МИРГ "Източна Финландия", Университетът за 

приложни науки в Югоизточна Финландия разработва и тества нова система, 

която позволява на рибарите да докладват тези цифрови данни чрез своите 

смартфони с помощта на лесно за използване мобилно приложение.  

За допълнително улесняване на работата на рибарите и контролните органи, 

проектът има за цел да подобри екологичната устойчивост на риболова във 

вътрешните водоеми, като улесни достъпа до надеждни и прозрачни данни 

за улова в реално време.  

Постигнати резултати: 

Софтуерното приложение е разработено успешно, улеснявайки 

докладването на улова за местните рибари и подобрявайки събирането на 

данни за улова, мониторинга и управлението на рибните запаси във 

вътрешните водоеми.  

Проектът също така създава полезно взаимодействие между риболовния 

сектор и сектора за научни изследвания и иновации, както и допринася за 

подобряване на комуникацията между участващите страни. 

Възможности за трансфер на добрата практика: 

Проектът е успешен пример за това, как новите технологии могат да 

подобрят събирането на данни за дребномащабния риболов. Подобни 

приложения могат да се използват в други вътрешни райони, както и за 

крайбрежния риболов, за да се улесни събирането на данни, необходими за 
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ефективно информиране и управлението на политиката в областта на 

рибарството. 

Научени уроци: 

Разработването на нови технологии трябва да включва целевата аудитория 

от самото начало, за да се гарантира тяхната приложимост. От решаващо 

значение за тяхната ефективност са интуитивния дизайн, както и лесния 

начин на използване и обучение. Непрекъснатото усъвършенстване на 

техническите характеристики на специализирания софтуер, което следва да 

се прилага и по време на изпълнението на проекта,  изисква гъвкавост от 

софтуерните специалисти, финансиращите институции и други 

заинтересовани страни. 

Принос за постигане целите на ВОМР: 

Подобряване и използване на екологичните дадености на районите за 

рибарство и аквакултури;  

Иновации в областта на рибарството;  

Събиране, докладване и мониторинг на данни за риболова. 

Данни за контакт с МИРГ „Източна Финландия“: 

Лице за контакт: Г-н Pekka Sahama 
e-mail: pekka.sahama@rajupusuleader.fi 
тел: +358 50 5502100 

Допълнителни източници на информация: 

https://nrmbg.com/dobri-praktiki-1/dobra-evropeiska-praktika-mestna-

initsiativna-ribarska-grupa-vyv-finlandiya-podobryava-sybiraneto-na-danni-za-

ulova-i-prosledyaemostta-po-verigata-na-stoinostta-na-ribolova-chrez-mobilno-

prilozhenie  

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-

practice/projects/mobile-app-reporting-catch-data_en  
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Добра европейска практика № 9: Дребномащабни рибари, подкрепени 

от Местна инициативна рибарска група в Германия, се обединяват в 

кампания за събиране на морски отпадъци и рециклиране на 

пластмасови компоненти.  

Добра практика от Германия: Проектът, подкрепен от Местна 

инициативна рибарска група (МИРГ) “Долносаксонско крайбрежие на 

Северно море“, е за подобряване на екологичните дадености на 

рибарския район чрез събиране на морски отпадъци и рециклиране 

на пластмасови компоненти. 

Държава: Германия 

Обща стойност на допустимите разходи по проекта: 258 901 евро 

Безвъзмездна финансова помощ: 223 561 евро 

Европейско финансиране (ЕФМДР): 190 027 евро 

Национално съфинансиране:  33 534 евро 

Съфинансиране от бенефициента:  35 340 евро 

Описание на добрата практика: 

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) "Долносаксонско крайбрежие 

на Северно море" чрез подхода ВОМР в рибарските райони подпомага 

съвместна инициатива на рибари, представители на дребномащабния 

риболов, имаща за цел опазване на природата и намаляване на морските 

отпадъци в Северозападна Европа. МИРГ "Долносаксонско крайбрежие на 

Северно море" е първата немска Местна инициативна рибарска група, която 
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се включва в инициативата „Риболов на отпадъци“, ръководена от KIMO 

International. 

 

До този момент не е имало дейности по събиране на морски отпадъци по 

Долносаксонското крайбрежие на Северно море. МИРГ, чиято територия 

обхваща цялото крайбрежие на Долна Саксония, се обединява с „NABU“ - 

една от най-големите екологични неправителствени организации в 

Германия, за да се включи в инициативата „Риболов на отпадъци“.  

 

МИРГ заимства действията на съседния регион Шлезвиг-Холщайн, който е 

част от инициативата и обхваща части от немското крайбрежие на Северно 

море, както и по-голямата част от крайбрежието на Балтийско море. 

Чрез проекта „Риболов на отпадъци”, подкрепен финансово от Европейския 

фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), морските отпадъци, уловени в 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com


                                                        

гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

web: www.nrmbg.com , e-mail: office@nrmbg.com 

Договор № РД51-129 от 30.10.2019г., с предмет: „Организиране на дейности, свързани с 

администриране и управление на Националната рибарска мрежа”, сключен между МЗХГ 

и  Обединение „ЕС ПИ КОНСУЛТ“ ДЗЗД, финансиран от Програмата за морско дело и 

рибарство 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство. 

43 

риболовните мрежи, се събират в големи торби на борда на лодки, 

оборудвани с малки фрези, предоставени от „NABU“.  

 

Уловът на отпадъци включва рибарски въжета, разнообразни отпадъци от 

мрежи и други пластмаси. Инициативата предоставя възможност на 

рибарите и за събиране на нежелани риболовни уреди. Всички отпадъци се 

изхвърлят безплатно в контейнери на NABU, които са разположени в осем 

малки пристанища в района на МИРГ. 
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След „риболова на отпадъци“ организацията извършва интензивно ръчно 

сортиране на отпадъците, търсейки материали за рециклиране. През втория 

етап на проекта , в който МИРГ не участва, NABU работи с изследователи от 

Университета за приложни науки в Магдебург-Стендал, за да намери 

решения за рециклиране на различни пластмасови материали. 

 

Друга част от проекта е свързана с повишаване на осведомеността сред 

заинтересованите страни и широката общественост. NABU провежда два 

годишни семинара за повишаване на знанията относно начините, по които 

пластмасови отпадъци попадат в океаните, причините, вариантите за 

справяне с тях и създаването на устойчив диалог между различни 

потребителски групи. Направените констатации от семинарите се 

представят и обсъждат с цел повишаване на ефективността на инициативата 

"Риболов на отпадъци". 

Постигнати резултати: 

Проектът допринася за опазването на екосистемата непокътната, като се 

фокусира върху намаляване на въздействието на морските отпадъци.  
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Чрез сортиране и анализ на отпадъците от дребномащабния риболов се 

събират полезни данни, които могат да се използват за разработване на 

мерки за намаляване навлизането на отпадъци в Северно море. Рибарите 

научават повече за различните отпадъчни материали, събрани в техните 

мрежи, а достъпната информация подкрепя усилията им за предотвратяване 

на морските отпадъци и образоването на широката общественост. 

Възможности за трансфер на добрата практика: 

Морските отпадъци са проблем в повечето рибарски райони в Европа. 

Местните инициативни рибарски групи в Северозападна Европа могат да 

приемат за полезно да насърчат своите публични власти да се присъединят 

към инициативата „Риболов на отпадъци“. Проектът е добър пример за това 

как МИРГ могат да си партнират, участвайки в съществуваща инициатива, с 

цел максимално въздействие. В райони, в които не съществуват подобни 

кампании, МИРГ могат да обединят съответните организации и рибарите за 

борба с морските отпадъци. Сътрудничеството с МИРГ от други територии 

може да спомогне за увеличаване на въздействието на такива проекти. 

Научени уроци: 

Личният контакт с рибарите, както и постоянният мониторинг на целия 

процес в дългосрочен план, са от решаващо значение за успешното 

реализиране на инициативата по събиране на отпадъци. 

Принос за постигане целите на ВОМР:  

Подобряване и използване на екологичните дадености на районите за 

рибарство и аквакултури. 

Данни за контакт с МИРГ „Долносаксонско крайбрежие на Северно 

море“: 

Лице за контакт: Г-н Frank Schnieder  

e-mail: f.schnieder@jade-bay.com 

тел: +49 4421 50048821  
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Допълнителни източници на информация: 

https://nrmbg.com/dobra-evropeiska-praktika-drebnomashtabni-ribari-

podkrepeni-ot-mestna-initsiativna-ribarska-grupa-v-germaniya-se-obedinyava-v-

kampaniya-za-sybirane-na-morski-otpadytsi-i-retsiklirane-na-plastmasovi-

komponenti  

https://www.kimointernational.org/  

https://www.nabu.de/  

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-

practice/projects/fishing-litter_en  

 

Добра европейска практика № 10: Шведска местна инициативна 

рибарска група допринася за удовлетворяване на нуждите на местните 

рибари чрез подобряване на пристанището в района „Hästholmen“. 

Добра практика от Швеция: Проектите, реализиран от МИРГ в Швеция, 

са насочени към подобряване и развиване на местното пристанище в 

района „Hästholmen“ в съответствие с нуждите и възможностите на 

местната рибарска общност. 

Държава: Швеция 

Обща стойност на допустимите разходи по 

проектите: 
1 700 000 евро 

Безвъзмездна финансова помощ по проектите: 900 000 евро 

Европейско финансиране (ЕФМДР): 430 000 евро 

Национално съфинансиране:  470 000 евро 
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Съфинансиране от бенефициента:  800 000 евро 

Описание на добрата практика: 

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Vättern“ чрез подхода Водено 

от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските райони допринася за 

удовлетворяване на нуждите на местните рибари, като реализира поредица 

от проекти за подобряване на пристанището в местността „Hästholmen“. 

Управлението на пристанището в района „Hästholmen“ в Швеция изисква 

сътрудничество между няколко местни участници. Чрез поредица от проекти 

на МИРГ пристанището е подобрено и развито в съответствие с нуждите и 

възможностите на местната общност. 

"Добре планираните инвестиции в малка общност, заедно с външно 

финансиране и добро местно сътрудничество, означават, че днес Hästholmen 

има добре развито и добре функциониращо пристанище за любителски 

риболов и други развлекателни дейности с лодки." споделя Адам Йохансон, 

изпълнителен директор на МИРГ "Vättern". 

Компанията, управляваща пристанището на „Hästholmen“, е собственост на 

община „Ödeshög“. Управителният съвет, избран от общината, включва 

няколко членове на селищната територия „Hästholmen“. Редица асоциации 

като местните рибари и любителите риболовци са тясно ангажирани в 

процеса на вземане на решения относно развитието на района. Този модел 

на участие позволява добре планирани инвестиции, които превръщат 

района „Hästholmen“ в активно пристанище през цялата година. Освен 

подобряване на местната пристанищна инфраструктура са създадени 

разнообразни нови дейности и съоръжения в сътрудничество с местни 

групи по интереси, например къмпинг, ресторант, клуб за развлекателен 

риболов, клуб за гмуркане и състезания по готвене на раци. 
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Постигнати резултати: 

С финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство 

(ЕФМДР), МИРГ "Vättern" успява да реализира няколко проекта в 

пристанището на Hästholmen, включително: 

• Създаване на план за развитие на пристанището в консултация със 

заинтересованите страни;  

• Изграждане на сграда за почистване на риба; 

• Възстановяване на традиционни складове (гаражи) за лодки в 

пристанището. 

Тематични направления и принос за постигане целите на ВОМР:  

Инфраструктурни подобрения за развитие на рибарските райони; 

Кулинария; Морски дейности; Туризъм; Местно управление; Управление на 

крайбрежните зони. 

Данни за контакт с МИРГ "VÄTTERN":  

Лице за контакт: Г-н Adam Johansson  
e-mail: adam.johansson@lansstyrelsen.se 
тел: +46 10 223 63 54 
уебсайт: https://www.odeshogsbostader.se 

Допълнителни източници на информация: 

https://nrmbg.com/dobra-evropeiska-praktika-shvedska-mestna-initsiativna-

ribarska-grupa-doprinasya-za-udovletvoryavane-na-nuzhdite-na-mestnite-ribari-

chrez-podobryavane-na-pristanishteto-v-raiona-hastholmen  
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ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРАКТИКИ, 

СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ НАПРАВЛЕНИЯ В 

ПОЛИТИКИТЕ НА ЕС ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 

2021-2027 Г. 
 

Добра практика № 11. Проектът "STARFISH 4.0": Иновативни цифрови 

решения за подпомагане на дребномащабния риболов в Средиземно 

море. 

Предизвикателства, към които е насочен проектът: 

Дребномащабният риболов представлява 50% от глобалния улов, а 

дребномащабните рибари представляват 95% от сектора на световно 

равнище. В Европейския съюз дребномащабният риболов съставлява 85% от 

всички риболовни кораби и играе основна роля както по отношение на 

биологичното разнообразие, така и от икономическа и социална гледна 

точка. 

Дребномащабният риболов представлява 50% от глобалния улов, а 

дребномащабните рибари представляват 95% от сектора на световно 

равнище. В Европейския съюз дребномащабният риболов съставлява 85% от 

всички риболовни кораби и играе основна роля както по отношение на 

биологичното разнообразие, така и от икономическа и социална гледна 

точка. 

Описание на проекта: 

STARFISH 4.0 е двугодишен проект, финансиран от ЕС (2020-2021 г.), който 

предлага нови технологии за безопасност на дребномащабните рибари и 

устойчиво управление на морските ресурси. Проектът подпомага местните 
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дребномащабни рибари, като предоставя възможност за риболов на видове 

с по-висока стойност по-навътре в морето и активно ангажиране с 

управлението на техните защитени морски зони. Същевременно се 

гарантира проследяемостта, което подобрява вероятността за реализиране 

на улова на пазара. Устойчивостта на дребномащабния риболов, която е 

една от основните цели на проекта, може да помогне за възстановяването 

на сектора след глобалната пандемия COVID-19.  Освен това проектът 

"STARFISH" активно подкрепя цифровата трансформация, която е ключов 

приоритет на ЕС, и ускорява устойчивото развитие на синята икономика чрез 

инструменти, базирани на иновации. 

 

В основата на STARFISH 4.0 е системата NEMO: терминал на система за 

наблюдение на плавателни съдове, захранван със слънчева енергия. 

Терминалът разполага с бутон за повикване на помощ и софтуер за 

мониторинг на риболова с възможности за обработка на голям обем от 

данни, като събира информация от голям брой традиционни плавателни 

съдове. В допълнение към това, някои интегрирани мобилни приложения са 

специално разработени в подкрепа на дребномащабните рибари, като GPS 

навигационни карти, визуализация на проследяването, показване на 

местонахождението на морска карта в реално време и възможност за 

маркиране на „точки на интерес“ като специфични риболовни зони или 
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места, които трябва да се избягват. Другите функции на системата 

предоставят възможност за пълно отчитане на улова, като се отбелязват 

видовете, размерът и и мястото, на което е извършен улова: това създава 

увереност на  властите, управителите на риболовни дейности и пазарите за 

износ, че рибата не е уловена в незаконни зони или морски защитени 

територии. Докладването дава възможност на рибарите да предлагат улова 

си на пазара като „местно уловен“, което предлага степен на проследимост и 

допринася за повече сигурност при обработката на улова на кораба от гледна 

точка на безопасността на храните и целостта на студената верига на 

доставка. Допълнителни мобилни приложения са в процес на разработка и 

ще бъдат усъвършенствани според отзивите на рибарите, за да включват 

бюлетини за времето, информация за пазара или дори докладване за 

инвазивни видове. 

 

Общата цел е да се усъвършенства системата чрез обратна връзка от 
рибарите и да се подобри ангажирането на заинтересованите страни. 
Мишел Дежан, ръководител на отдела за рибарство в компанията Collecte 
Localization Satellites, един от партньорите в консорциума STARFISH, казва: 
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“Все по-често се говори за това, че риболовните дейности по света - от 

всякакъв мащаб - трябва да възприемат устойчиви практики, ако искат да 

имат дългосрочно бъдеще. Дребномащабните рибари имат изключително 

разнообразно естество на работа, те се нуждаят от системи, които ще дадат 

възможност на традиционните рибарни общности. Малко представители на 

традиционния дребномащабен риболов могат да си позволят техническото 

оборудване като това, използвано в промишления риболов, а повечето от 

тях извършват риболов по същия начин от поколения насам. Всеки опит за 

наблюдение на дейностите на дребномащабните рибари трябва да се 

извършва съвместно с тях, като предлага ясни предимства, за да спечели 

тяхната подкрепа и да накара дребномащабните рибари да се включат 

активно в процеса.” 

Дребномащабният риболов е невероятно разнообразен по своето естество 

и консорциумът STARFISH е проектиран да получи изчерпателна обратна 

връзка от потребителите в две много различни, но много важни риболовни 

държави: Гърция, която отчита най-големият брой дребномащабни кораби в 

Европа (приблизително 15 000 плавателни съдове, работещи с мрежи, 

парагади и капани) и Мавритания, основен износител на риба в Европа и 

представител на западноафриканския риболов. Компанията Collecte 

Localization Satellites (Франция) предоставя своя опит в проектирането, 

инженеринга и веригата на данни за риболова, докато местните партньори 

Advanced Planning & Consulting (Гърция) и Entreprise de Commerce et de 

Repreésentation (Мавритания) имат уникални местни познания и контакти с 

местните рибари, пристанищните власти и местните мениджъри на 

риболовни дейности. 100 гръцки рибари в Средиземно море и 50 в 

Мавритания тестват иновативния продукт директно в морето. Разглеждат се 

различни характеристики на продукта като здравина, живот на батерията, 

лекота на използване и точност на данните.  

Проектът показва с помощта на рибарите, че 4.0 цифровите технологии в 

беден на данни сектор могат да добавят стойност към техните бизнес 
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операции, базирани на местни и устойчиви доставки на морска храна, 

директни продажби и продажби чрез къси вериги на доставка. 

Допълнителна информация за проекта: 

https://nrmbg.com/blog/novini/proektyt-starfish-evropeiskiyat-syiuz-finansira-

tsifrovi-resheniya-za-podpomagane-na-drebnomashtabniya-ribolov-v-

sredizemno-more 

https://www.starfish-ssf.eu/ 

https://www.facebook.com/starfish.ssf/  

Добра практика № 12: Местна инициативна рибарска група подпомага 

подобряването на условията за работа и безопасността на труда на 

местните рибари в рибарски район в Ирландия, използвайки слънчева 

възобновяема енергия. 

Добра практика от Ирландия: Проектът, подкрепен от МИРГ „Южен 

район“, е за разработване на модул за соларно осветление на 

отдалечен рибарски кей, който подобрява условията за работа и 

безопасността на труда на местните рибари. 

Държава: Ирландия 

Обща стойност на допустимите разходи по 

проекта: 
4 491,90 евро 

Безвъзмездна финансова помощ  3 593,90 евро 

Европейско финансиране (ЕФМДР):  1 796,95 евро 

Национално съфинансиране:  1 796,95 евро 
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Частно съфинансиране:  898 евро 

 

Местни предизвикателства, към които проектът е насочен: 

През зимните месеци на остров Бере, в югозападния край на Ирландия, 

дневната светлина е недостатъчна. Джон Орпен, дребномащабен рибар, е 

ограничен да разтоварва улова си само през светлите часове на деня, тъй 

като на отдалеченото му място за риболов няма осветление. 

Описание на добрата практика: 

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) "Южен район" чрез подхода 

ВОМР в рибарските райони спомага за повишаване на безопасността на 

труда на рибарите в отдалечен кей на остров Бере. Местен рибар поема 

инициативата да проучи как соларното осветление може да подобри 

безопасността и да направи работното му време по-гъвкаво на отдалечения 

кей, където той лови риба. 

Решението: Хрумва му идеята, че соларната светлина може да е 
решение на проблема и затова се обръща към местната МИРГ за съвет 
и финансиране. Екипът на МИРГ свързва Джон с местен електроинженер, с 
когото да обсъди специфичните изисквания на рибарите. 
Инженерът успява да проектира система за осветление, захранвана със 
слънчева батерия, която е независима от мрежовата връзка, 
задействана от сензор и имаща период на издръжливост 20 години. 
Друг местен инженер изработва корпуса на батерията, стълба на соларната 
батерия и цокъла, за да издържи на солената вода и метеорологичните 
условия на западното крайбрежие на Ирландия. 
С реализирането на проекта, финансиран с подкрепата на Европейски фонд 
за морско дело и рибарство (ЕФМДР) значително се подобрява 
безопасността и условията на труд за рибарите в района и се удължава 
работното им време. Създаден е шаблон на осветителната система, който 
лесно може да бъде разпространен в други отдалечени райони. Освен това 
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проектът осигурява работа за местните инженери в отдалечената 
крайбрежна общност. 

 
 

Принос за постигане целите на политиките на ЕС за периода 2021 г.   

Европейска зелена сделка; Справяне с климатичните промени; Подобряване на 
енергийната ефективност;  

Данни за контакт с МИРГ „Южен Район“: 

Лице за контакт: Г-жа Brenda O''Riordan 

e-mail: oriordan@bim.ie 
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Добра практика № 13: Местна инициативна рибарска група в Швеция 

подкрепя Група за съвместно управление на езерото Ватерн, 

осигуряваща устойчивото управление на рибните ресурси на второто 

по големина езеро в Швеция. 

Добра практика от Швеция: Проектът, подкрепен от Местна 

инициативна рибарска група (МИРГ) „Езеро Ватерн“, е за оказване на 

съдействие и сътрудничество на Група за съвместно управление на 

езерото Ватерн, осигуряваща устойчивото управление на рибните 

ресурси в рибарския район. 

Държава: Швеция 

Обща стойност на допустимите разходи по 

проекта: 
100 000 евро 

Безвъзмездна финансова помощ  100 000 евро 

Европейско финансиране (ЕФМДР):  50 000 евро 

Национално съфинансиране:  50 000 евро 

 

Описание на добрата практика: 

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) "Езеро Ватерн" чрез подхода 

ВОМР в рибарските райони подпомага Групата за съвместно управление на 

езерото Ватерн, която работи с местните заинтересовани страни за постигне 

на консенсус относно устойчивото управление на рибните ресурси на 

езерото Ватерн.  

Езерото Ватерн, второто по големина езеро в Швеция и петото в Европа, е 

важен район, както за стопански, така и за любителски риболов, които се 
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конкурират за един и същи рибен ресурс (най-важните видове са 

арктическият чар и речният рак). През 2005 г. се създава група за съвместно 

управление, която да предостави платформа за диалог за всички категории 

заинтересовани страни, с цел осигуряване на дългосрочно, устойчиво 

управление на риболова в езерото Ватерн и превръщането на процеса на 

управление в по-гъвкав и ефективен. Групата за съвместно управление, 

ръководена от организацията „Общество за опазване на водите на езерото 

Ватерн“, играе консултативна роля към националния орган, отговорен за 

управлението на риболова. Групата обединява представители на 

стопанските и дребномащабните рибари, риболовци, собственици на 

водоизточници, изследователи, неправителствени организации, както и 

съответните местни, регионални и национални власти. Групата за съвместно 

управление дава възможност на заинтересованите страни с различни 

интереси да обсъдят: 

• как трябва да се извършва опазването на рибата в езерото,  

• какво може да се направи за подобряване на ситуацията по отношение на 

намаляващите рибни запаси,  

• как ограничените рибни ресурси трябва да бъдат разпределени между 

различните риболовни категории и  

• издава мерки и разпоредби за контрол на риболова. 

Групата за съвместно управление се събира три до четири пъти годишно и 

като правило всяка среща се организира от различна община около езерото 

и включва посещение на място. Създадени са няколко работни групи, които 

се фокусират върху конкретни теми, напр. раци, правила и разпоредби, 

контрол на улова и др. Решенията на групата обикновено се вземат с 

консенсус. 
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При създаването си (като една от петте пилотни групи в Швеция), групата 

получава първоначална подкрепа от националните власти. След 

стартирането на Ос 4, дейностите на Групата за съвместно управление са 

съфинансирани чрез Стратегията за местно развитие на МИРГ "Езеро 

Ватерн" и Европейски форд за морско дело и рибарство (ЕФМДР). МИРГ 

изплаща заплата на експерт по рибарство, който има ролята на координатор 

на непълно работно време, пътните разходи и компенсация за отделеното 

времето за срещи на членовете на Групата. 

МИРГ помага на групата да установи връзка с някои ключови участници, 

напр. общините около езерото. Сътрудничеството между групата за 

съвместно управление и МИРГ помага на местните участници, включително 
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риболовния сектор, да имат по-голямо влияние върху устойчивото 

управление на риболова. 

Постигнати резултати: 

Групата разработва редица препоръки и законодателни предложения, които 

са взети предвид от националните власти, например създаването на три 

защитени зони в езерото Ватерн и въвеждането на отвори за евакуация в 

капани за раци. Разработен е план за съвместно управление с насоки и цели, 

както и мерки за улесняване на устойчивия риболов в езерото Ватерн. 

Въпреки че планът за управление не е правно обвързващ, заинтересованите 

страни са постигнали доброволно споразумение, което разпределя улова на 

осемте най-важни вида риби между различни категории заинтересовани 

страни. Групата за съвместно управление също допринася за по-отворено и 

прозрачно изготвяне на политики, по-добро разбиране между 

заинтересованите страни и засилено спазване на разпоредбите, както и за 

по-гъвкав процес на управление. Благодарение на сътрудничеството 

процесът е и по-бърз, поради по-добрите процеси по вземане на решения и 

включването на националните власти в самото начало на процеса. 

Възможности за трансфер на добрата практика: 

Проектът е добър пример за МИРГ, които се сблъскват с конфликти между 

заинтересованите страни за рибни ресурси в техните райони. Поради своя 

партньорски характер, МИРГ могат да привлекат различни заинтересовани 

страни и да улеснят постигането на консенсус около общите цели. Те могат 

също така да помогнат да се гарантира, че гласът на сектора на рибарството 

се чува и взема предвид при изготвянето на политики, въпреки че степента, 

до която препоръките на такива органи за съвместно управление се вземат 

предвид, зависи от законодателната система и варира в различните 

държави-членки. 
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Научени уроци: 

Постигането на консенсус между заинтересовани страни с различни 

интереси не винаги е лесно, изисква много време за дискусии и може да се 

наложи външно подпомагане. Съставът на групата за съвместно управление 

трябва да остане възможно най-стабилен, така че членовете ѝ да имат време 

да развият общо разбиране и доверие. Също така е важно да се използват 

знанията, които имат различните рибари и които не биха били чути по друг 

начин. 

Принос за постигане целите на ВОМР:  

Засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и 

управлението на местните рибни ресурси и морските дейности; подобряване 

и използване на екологичните дадености на районите за риболов и 

аквакултури, включително операции за смекчаване изменението на климат. 

 

Данни за контакт с МИРГ „Езеро Ватерн“: 

Лице за контакт: Г-н Adam Johansson 

e-mail: adam.johansson@lansstyrelsen.se 

тел: +46 10 223 63 54 

 

Допълнителна информация: 

https://nrmbg.com/dobra-evropeiska-praktika-mestna-initsiativna-ribarska-

grupa-v-shvetsiya-podkrepya-grupa-za-syvmestno-upravlenie-na-ezeroto-vatern-

osiguryavashta=ustoichivo-upravlenie-na-ribnite-resursi-na-vtoroto-po-golemina-

ezero-v-shvetsiya    
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Добра практика № 14: Испански рибари, подкрепени от Местна 

инициативна рибарска група в Мурсия, си сътрудничат в проект за 

запазване на биологичното разнообразие. 

Добра практика от Испания: Проектът, подкрепен от Местната 

инициативна рибарска група (МИРГ) "Мурсия" е за запазване на 

биологичното разнообразие чрез борба с бракониерството и 

незаконния риболов в морския резерват Кабо де Палос. 

Държава: Испания 

Безвъзмездна финансова помощ  40 940 евро 

Европейско финансиране (ЕФМДР):  34 799 евро 

Регионално съфинансиране:  6 141 евро 

Описание на добрата практика: 

Морският резерват Кабо де Палос е най-старият морски резерват в района на 

Мурсия, Испания. Статутът му на защитена зона от 1995 г. благоприятства за 

процъфтяването на морския живот. Мурсия е регион с изключително морско 

биоразнообразие, който се радва на голям брой защитени територии, 

включително 12 обекта, защитени по Натура 2000 и две защитени морски 

зони. Риболовът и туризмът са важни дейности в района, като и двете са 

силно зависими от качеството на морската екосистема и биологичното 

разнообразие. 

Сътрудничеството между регионалната администрация и местните рибари 

прави реална промяна в прилагането на защитни мерки. То също така дава 

възможност на самия риболовен сектор да поеме отговорността и контрола 

върху риболова.  
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Професионалните рибари знаят кои лодки имат право да извършват 

риболов, по кое време и на кои места - и кои не трябва да извършват 

риболов. Благодарение на проекта, рибарите са овластени да защитят 

ресурса си и виждат как усилията им се отплащат чрез повишаване на 

рибните запаси: "Морските резервати са бъдещето на занаятчийските 

кораби. И това ни прави най-добрите им защитници", казва Бартоломе 

Наваро, президент на Асоциацията на рибарите в Картахена и собственик на 

El Abuelo IV, един от корабите, участващи в проекта. 

Постигнати резултати: 

Проектът води и до по-добро приемане и зачитане на правилата за риболов 

от самия сектор. Освен това през летните месеци натискът върху риболова е 

намален, тъй като има един риболовен кораб по-малко, който се използва за 

контролиране на риболовните дейности в района.  

Съответствие с политиките на ЕС за периода 2021-2027: 

Европейска зелена сделка 

Стратегия на ЕС за биоразнообразието до 2030 г.  
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Данни за контакт с МИРГ „МУРСИЯ“ 

Лице за контакт: Г-жа Inmaculada Torres 

e-mail: mail@iwr-leipzig.com 

тел: +34 696 35 93 76 

Допълнителни източници на информация: 

FARNET (Европейска мрежа на рибарските райони) 

ВИДЕО ЗА ПРОЕКТА: VIDEO PROMOCIONAL GALPEMUR HD.MOV 

(DROPBOX.COM) 

Повече информация за проекта ще намерите на този уебсайт: GALPEMUR 

Социални мрежи: Galpemur | Facebook 

Добра практика № 15: Местна инициативна рибарска група в Германия 

проправя пътя на устойчивия риболов по немското крайбрежие на 

Балтийско море чрез ангажиране на местните рибари в 

разработването и тестването на алтернативни риболовни уреди.  

Добра практика от Германия: Проектът, подкрепен от Местна 

инициативна рибарска група (МИРГ) „Крайбрежието на Балтийско 

море“, има за цел да подпомогне развитието на устойчивия риболов по 

немското крайбрежие на Балтийско море чрез ангажиране на местните 

рибари в разработването и тестването на природосъобразни капани 

за риба. 

Държава: Германия 

Безвъзмездна финансова помощ  11 316 евро 

Европейско финансиране (ЕФМДР):  9 618 евро 
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Регионално съфинансиране:  1 698 евро 

Предизвикателства, към които проектът е насочен: 

В продължение на няколко години рибари, учени, работещи в сферата на 

рибарството, както и екологични неправителствени организации в Германия 

работят съвместно в разработването на алтернативни риболовни средства, 

които да заместят хрилните мрежи в така наречените „конфликтни зони“ 

(морски защитени зони и / или важни зони за хранене на местообитанията). 

Целта е да се намали нежеланият прилов на морски бозайници и птици. По 

инициатива на местен рибар, МИРГ „Крайбрежието на Балтийско море“ 

отправя покана към немската природозащитна неправителствена 

организация NABU и към други местни рибари да разработят съвместен 

проект за използването на иновативен захранващ капан за риба в 

риболовните райони по крайбрежието на Пробщай в Германия. 

Описание на добрата практика: 

Местната инициативна рибарска група (МИРГ) „Крайбрежието на Балтийско 

море“ чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР) в 

рибарските райони допринася за създаването на природосъобразни 

алтернативни риболовни уреди за извършване на устойчиво рибарство в 

немските води на Балтийско море.  
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Решението: С безвъзмездната финансова помощ, предоставена от ЕФМДР и 

осигурена от МИРГ чрез подхода ВОМР, по проекта се разработват и тестват 

30 природосъобразни капани за риба. Новата конусообразна форма на 

капаните улеснява тяхното съхранение. Както конвенционалните хрилни 

мрежи, така и новите риболовни уреди се използват едновременно, за да 

може да се сравни ефективността на алтернативните капани. В рамките на 

проекта по придружаваща научна програма се тестват редица променливи, 

като позиции за улов, дълбочина на водата, привличане на светлина и 

видове стръв за различни видове риба (херинга, цаца и змиорка).  

В допълнение се извършва програма за наблюдение и се изготвя протокол 

за местните рибари. 

Капани за риба – природосъобразна алтернатива на риболова с хрилни 

мрежи в немските води на Балтийско море? 

МИРГ "Крайбрежието на Балтийско море" проправя пътя на устойчивия 

риболов по крайбрежието на Балтийско море и добавя стойност към местния 

улов чрез ангажиране на местните рибари в разработването и тестването на 

екологично чисти капани за риба.  
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Освен приноса към разработването на устойчиви техники за риболов, 

проектът също така цели да подобри сътрудничеството между 

заинтересованите страни, да подкрепи директния маркетинг на устойчиви 

рибни продукти и да запази крайбрежното рибарско наследство. МИРГ 

успява да убеди и три малки крайбрежни общини да участват в 

съфинансирането на проекта. Като част от проекта са разработени още PR 

кампания и маркетингов план, които помагат за популяризиране на 

посланието на проекта сред широката общественост. Рибата, уловена с 

новите алтернативни риболовни уреди, се продава чрез уебсайта „Fisch vom 

Kutter“ - платформа, която свързва рибари и крайни потребители в 

крайбрежните райони на Балтийско море по директен и рентабилен начин. 

Постигнати резултати: 

Разработени нови селективни риболовни уреди 

Разработена платформа, която да свързва рибари и крайни потребители 

Съответствие с политиките на ЕС за периода 2021-2027: 

Европейска зелена сделка 
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Стратегия на ЕС за опазване на биоразнообразието 

Стратегия от „Фермата до трапезата“ 

Данни за контакт с МИРГ „Крайбрежието на Балтийско море“ 

Лице за контакт: Г-жа Melanie Prigge 

e-mail: prigge@marktundtrend.de 

тел: +49 4321 96561114 

Уебсайт: http://www.ostseekueste-flag.de/  

Допълнителни източници на информация: 

https://nrmbg.com/dobra-evropeiska-praktika-mestna-initsiativna-ribarska-

grupa-v-germania-propravya-pytya-na-ustoichiviya-ribolov-po-nemskoto-

kraibrezhie-na-baltiisko-more-chrez-angazhirane-na-mestnite-ribari-v-

razrabotvaneto-i-testvaneto-na-alternativni-ribolovni-uredi?limit=25  

http://www.fischvomkutter.de/englisch.html  

ДОБРИ НАЦИОНАЛНИ ПРАКТИКИ 

Добра практика № 16.  „Хай Мед Тех“ ЕООД – социално отговорна 

българска компания съчетава устойчивото отглеждане на аквакултури 

с опазване на биоразнообразието и развитието на алтернативен 

туризъм 

 

Oписание на добрата практика: 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕЛЕН ПАКТ В ДЕЙСТВИЕ 

ХАЙ МЕД ТЕХ ЕООД  е иновативна и социално отговорна българска компания, 

която показва на практика, как устойчивото отглеждане на аквакултури може 

да се съчетае с опазването на биологичното разнообразие и развитието на 

алтернативни форми на туризъм. Темите за устойчивото развитие на 

сектора на рибарството и аквакултурите и грижата за околната среда са във 
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фокуса на всички стратегически документи на ЕС - Европейският зелен 

пакт, Стратегията „От Фермата до трапезата“,  Стратегията за 

биоразнообразието и др., които дават насоки за действие за постигане на 

дългосрочната цел на ЕС, до 2050 г. европейската икономика да стане 

неутрална по отношение на климата.  

 

Българската компания „Хай Мед Тех“ ЕООД изпреварва тенденциите в 

развитието на сектора на рибарството и аквакултура и показва на практика, 

как стратегическите цели за развитие на социално отговорен бизнес с 

грижа за околната среда и потребителите се превръщат в действие. 

Компанията „Хай Мед Тех“ ЕООД е собственик на екстензивна 

екологосъобразна рибовъдна ферма „Вая“, разположена в региона на Бургас 

и езерото Вая. В края на 2020 г. проект на „Хай Мед Тех“ ЕООД  за изграждане 

на устойчиво пълносистемно стопанство за отглеждане на европейски сом е 

одобрен за финансиране по Програма за морско дело и рибарство 2014-

2020. С инвестиционното намерение по проекта компанията цели да 

внедри технология за отглеждане на риба, която да гарантира 

здравословните качества на продукцията чрез ежедневен мониторинг и 

контрол на храненето, прираста и сортирането. Проектът предвижда 

още повишаване на енергийна ефективност на рибовъдното стопанство и 

въвеждане на системи за опазване на околната среда и управление на 

качеството.  

Едновременно с устойчивото отглеждане на аквакултури, съвместно с 

Фондация „Виа Понтика“, иновативната компания „Хай Мед Тех“ ЕООД 
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развива активна дейност в областта на опазването на биологичното 

разнообразие и алтернативния туризъм край Бургарското езеро „Вая“. След 

дълги години на планиране и упорита работа, свързана с почистване, 

възстановяване на естествената растителност и опазване на дивата природа, 

иновативната идея за създаването на Екопарк край Бургаското езеро „Вая“ 

бива реализирана, надминавайки представите на всички за обикновено 

място за отдих сред природата. 

ЕКОПАРК ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕ И АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ „ВАЯ“ 

Със своята невероятна, дива природа и поддържани непокътнати 

екосистеми, Екопаркът за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“, е 

място за вълнение, вдъхновение и проучване за туристите, но и с голям 

принос за научни изследвания и открития.  

„Защитена, жива лаборатория, в която се наблюдават естествените процеси 

в природата в действие“- така създадетелите описват Екопарк "Вая". 

Именно заради възможностите за запознаване с природата в действие, 

които Екопарк „Вая“ предлага, той успява да привлече хора от различни 

професии и с различни интереси, любопитни да изследват света около себе 

си и да преоткриват чудесата и съвършенството на природата. 

Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм “Вая” е разположен 

край Бургаското езеро „Вая“, което е най-голямото естествено езеро в 

България. Паркът се разпростира на площ от 700 дка, като на територията му 

са регистрирани 91 вида растения и множество животни, вкл. земноводни и 

влечуги, включени в Червената книга на България. Разположено в 

Черноморския биогеографски район, местообитание на близо 270 вида 

птици, най-голямото българско езеро, е уникално място, разположено по 

протежение на втория по големина миграционен път на птици в Европа, „Via 

Pontica“, важен междинен пункт и място за престой на голям брой водни, 

грабливи и врабчови птици. Годишно по време на миграция и зимуване се 

събират над 20 000 (до 100 000) водолюбиви птици, някои видове с повече от 

1% праг на биогеографската популация.  
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Разнообразие от занимания сред природата в Екопарк „Вая“ 

Наблюдение на птици (Орнитоложки туризъм) 

Разположено по протежението на миграционния път на птиците в Европа, 

Виа Понтика, местообитание на близо 270 вида птици, езерото Вая е важен 

междинен пункт и място за престой на голям брой водни, грабливи и 

врабчови птици. От срещащите се видове птици 105 са от европейско 

природозащитно значение, като 9 от тях са световно застрашени. На 

територията са записани няколко вида животни, намиращи се в червения 

списък на IUCN – 5 безгръбначни, 4 риби, 4 земноводни, 3 влечуги, 5 птици и 

3 бозайника. 

Фотография 

За любителите на фотографията Екопаркът предлага условия за създаване 
на картини от световна класа. От начинаещи до професионалисти, 
фотографията е един от начините посетителите на Екопарк „Вая“ да уловят 
тайнствената красота и необятност на това великолепно място. Освен 
това Екопаркът предлага и чудесна локация и аранжировки за 
фотосесии и видеозаснемане на открито. 
Спортен риболов 
Само на 15 минути от градския шум и забързан начин на живот, екопарк 
„Вая“ разполага с екстензивно рибовъдно стопанство, което предлага 
чудесни възможности за риболов и забавления на цялото семейство, както 
и опция за барбекю на открито. 
Конна езда 
Екопарк за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ вече е дом на 
едни от най-красивите коне в региона. Посетителите имат възможност да 
изберат своя любимец и да практикуват конен спорт сред природата. 
Вариацията от услуги и професионален треньор са на разположение на 
начинаещи и напреднали ездачи. 
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Приложни изкуства 
Чрез приложни изкуства се изпращат послания до тези от посетителите, 
които знаят по-малко за опазване на биоразнообразието, за да бъдат 
спечелени да участват в споделена грижа за природата. Работилници за 
рециклиране, компостиране и игри свързани с разделното събиране на 
отпадъци са фокус при обучението на деца и младежи, посетители на 
Екопарка. 
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Организиране на събития сред природата 

Креативните професионалисти, които работят в Екопарк „Вая“, са изградили 
устойчива партньорска мрежа, за да откликнат на всяка индивидуална 
концепция, зададена от клиентите, за организиране на специално събитие 
сред природата. Работи се според желанията, представите и с различен 
мащаб на мероприятията.  
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Еко академия 

Образователни програми, арт събития, работа с деца и ученици по 
опазване на околната среда. Мероприятията са насочени към 
запознаване на подрастващите с правилното отношение към природните 
ресурси. Скаутинг състезания и забавни игри съпътстват откритите уроци 
по оцеляване сред природата. 
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Разходка с лодка 

Езерна разходка, показваща богатството на птичия и растителен свят на 
езерото. Със своите повече от 27 кв. км водна площ, то е най-голямото 
естествено българско езеро и едно от четирите езера на Бургаския влажен 
комплекс, заобикалящи града. Езерото е плитък сладководен и брекински 
лиман със асоциирани блатни зони и широки тръстикови полета, който е 
свързан с морето чрез канал с шлюз, но се пълни и от водите на реките 
Айтоска, Съндърдере и Чукарска, които се вливат в западната му част. Има 
обем около 20 милиона м3.  Дължината на езерото е 9,6 км, най-голямата му 
ширина е 4,7 км, като в средата то се стеснява до 2,3 км. 
Наука и изследвания 

В Екопарка за биоразнообразие и алтернативен туризъм „Вая“ работят 
редица учени и изследователи върху опазването на многообразието 
от живи организми, техните съобщества и местообитания, на 
екосистемите и процесите, които протичат в тях. Всеки желаещ може да 
се запознае с текущите проучвания, да прегледа публикуваните изследвания, 
а учените могат да кандидатстват за провеждане на проучване в Екопарка. 

  

Допълнителна информация: 

Повече информация за Екопарк за биоразнообразие и алтернативен 

туризъм „Вая“ можете да намерите на адрес: https://ecoparkvaya.com/  или 

като посетите фейсбук страницата на Екопарк „Вая“: https://bit.ly/2NPtSlh  

За контакт: info@ecoparkvaya.com  

Тел.: +359 899 840138 
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Добра практика № 17: Развитие на туристически атракции в Община 

Батак чрез възстановяване на рибовъдно стопанство в с. Фотиново. 

Добра национална практика, реализирана в село Фотиново, община 

Батак с подкрепата на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-

Доспат“. 

Oписание на добрата практика: 

Добра национална практика, реализирана в село Фотиново, община Батак: 

Проектът, подкрепен от Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Високи 

Западни Родопи: Батак – Девин - Доспат", е за развитие на туристически 

атракции в Община Батак, чрез възстановяване на рибовъдното стопанство 

в с. Фотиново. В рибарския район на Местна инициативна рибарска група 

(МИРГ) „Високи Западни Родопи: Батак – Девин - Доспат” водните площи са 

общо 4792 ха или 3.12% от цялата територия.  

Районът се характеризира с висока концентрация на язовири (10 язовира, 

някои от които са сред най-големите в България) и реки с подходящи условия 

за развитие на аквакултури и извършване на любителски риболов. 

Значителна част от рибарската територия попада в защитените зони по 

Натура 2000. Това налага прилагането на специални мерки и внимателно 

използване на потенциала, който тези зони предоставят.  

Сред потребностите за развитие на рибарската територия, идентифицирани 

в Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИРГ 

„Високи Западни Родопи: Батак – Девин - Доспат” са и: 

• Подобряване на атрактивността на територията за привличане на 

туристически интерес и подобряване на качеството на туристическото 

предлагане;  

• Развитие на възможности за риболовен туризъм със значима добавена 

стойност за територията. 
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• Проектът адресира пряко идентифицираните потребности, посредством 

реализирането на инвестиция в строително-монтажни работи за 

възстановяване на пъстървово стопанство в село Фотиново, община Батак. 

Проектът има за цел повишаване на атрактивността на рибарския 

район чрез създаване на нова за територията туристическа атракция 

и използване на местния ресурс за възстановяване на рибовъдното 

стопанство в с. Фотиново. 

 

 

Проектът поставя специален фокус и върху децата и младите хора от 

територията на МИРГ "Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат".  

Чрез успешното реализиране на проекта те вече имат възможност да 

се запознаят с методите на отглеждане на риба, рибовъдството, и 

ползите от рибата. 

Освен това проектът се очаква да допринесе за  увеличаване на 

консумацията на рибни продукти, увеличаване на туристите, а от там 

и да има положително въздействие върху местната икономика. 
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Постигнати резултати: 

• Възстановено пъстървово стопанство в село Фотиново; 

• Възстановени 4 броя бетонови басейна за отглеждане на пъстърва; 

• Възстановени постройка за демонстрационни дейности, ограда, беседка с 

барбекю и склад за фураж; 

• Създадена една нова атракция за туристи и за жители на община Батак; 

• Поставен плакат, информиращ местната общност за дейността по проекта 

и приноса на ПМДР, 2014-2020. 

Възможности за трансфер на добрата практика: 

Добрата практика може да бъде приложена и в други рибарски територии в 

България и ЕС, които притежават потенциал за развитие на екотуристически 

продукти и риболовен туризъм. Проектът може да послужи за пример в 

области с вътрешнотериториално производство на аквакултури. 

Реализирането на подобен проект може да допринесе за повишаване на 

рентабилността на рибовъдните стопанства, изграждане на капацитет на 

деца и млади хора чрез запознаването им с методите на отглеждане на 

аквакултура, ползите от рибата, както и повишаване на консумацията на 

рибни продукти и увеличаване на туристите, подпомагайки развитието на 

туристическия сектор и местната икономика. 

Конкретните стъпки, през които преминава реализирането на проекта: 

• Подготовка за разработване на проекта; 

• Анализ на заинтересовани страни; 

• Генериране на проектната идея; 

• Разработване на проект; 
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• Изпълнение на проект. 

Научени уроци: 

Село Фотиново се намира на 20 км. от административния център град Батак 

и на 30 км. от курорта Цигов чарк, които годишно привличат хиляди туристи 

от страната и чужбина. Голяма част от посетителите идват с основен мотив 

риболов. Отделно в селото се намират Фотинските водопади, които се 

посещават от всички туристи на град Батак и курорта Цигов чарк. Идеята на 

кандидата е насочена към създаване на нова за територията туристическа 

атракция, чрез използване на местния ресурс или в случая, чрез 

възстановяване на рибовъдно стопанство в с. Фотиново, собственост на 

Сдружение „Ловно-рибарско дружество Пещера“ – град Пещера. Идеята на 

кандидата е да използва съществуващия обект и природен ресурс, свързан с 

риболова и въдичарството, като всеки турист ще може да се запознае с 

техниките за отглеждане на аквакултури и да практикува риболов на 

сладководна аквакултура, в случая Пъстърва. Ползването му е безплатно за 

посетителите, а рибата, която се отглежда в стопанството се използва за 

демонстрационни дейности и за зарибяване на водоемите на територията 

на Община Батак. 

С реализацията на проекта Сдружението цели да подобри условията и 

уменията на младите хора за отглеждане и улов на риба, което от своя страна 

се очаква и да увеличи консумацията на риба и рибни продукти. 
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Идеята на сдружението и неговите членове е да превърне този стар, 

изоставен и неработещ рибарник в един възстановен и действащ рибарник 

с чиста вода, като единствената възможност за реализация на тази идея е 

чрез получаване на безвъзмездна финансова помощ (БФП) от Стратегията на 

МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“, като инструмент за местно развитие и 

подкрепа на рибарските дейности на територията ѝ. 
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Сдружението има план за това, как да доразвие и надгради проекта, като за в 

бъдеще смята да отглежда по-големи количества зарибителен материал, с цел 

разселване в природата. Зарибителният материал се доставя в стопанството в 

периода април-май като личинки, а през късна есен се извършва зарибяване 

с еднолетки. Сдружението предвижда да зарибява възстановеното стопанство 

с до 100 хил. бр. пъстърви. 

Основните срещнати от бенефициента трудности: 

При извършване на СМР: невъзможност на влизане на машини и техника в 

обекта, поради труден достъп. Затова задълбоченото предварително 

проучване на терените и възможностите за използване на механизация при 

извършване на строително-монтажните работи, е важен елемент от 

предварителната подготовка на проекта и инвестиционното намерение. 

Обобщена информация за проекта: 

Период на изпълнение на проекта: 24.04.2020 – 24.01.2021  
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Тематично направление: Повишаване на атрактивността на 
туристическата дестинация, Развитие на риболовен туризъм 
МИРГ: СНЦ „МИРГ „Високи Западни Родопи:Батак-Девин-Доспат“ 

Принос за постигане целите на подхода ВОМР:  

Развитие на възможности за риболовен туризъм със значима добавена 

стойност за територията. 

Данни за контакт: 

МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат“ 

Лице за контакт: Йорданка Мирчева 

Тел. за контакт: +359/883372898 

E-mail: flag.rhodope@gmail.com  

Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ  „ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО“ ГРАД ПЕЩЕРА 

Лице за контакт: Людмил Джурков, Ръководител проект 

Тел. за контакт: +359/88 856 5337 
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Добра национална практика № 18: Проект „Фестивал на рибата и водата“, 

реализиран от община Самоков и финансиран от Стратегията за ВОМР на 

МИРГ „Самоков“ 

Кратко описание на добрата практика: 

Проектът е пряко насочен към запазване и съхранение на природните, 

културни и исторически богатства и забележителности на територията на 

МИРГ Самоков. Проектът включва провеждането на Фестивал на рибата и 

водата, по време на който са обособени различни тематични зони:  

• Кът за демонстрации на майстор-кулинари и провеждане на уроци за 

любителите на кулинарията по приготвяне на риба и рибни деликатеси на 

открито с участието на едни от най-утвърдените в България опитни готвачи;  

• Зона за игри и забавления;  

• Арт зона;  

• Историческа зона–демонстрации;  

• Зона изложение – с участието на производители на риба.  

Проектът поставя специален фокус върху малките деца и подрастващите на 

територията на МИРГ „Самоков“.   
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Концепцията на фестивалa е насочена към припомняне на игри и дейности, 

свързани с риболова и традициите на територията на МИРГ, като добри 

практики от миналото. По време на фестивала, за любителите на риболова е 

осигурена възможност за обучение, как се хвърля въдица и се лови риба, в 

специално изграден вир на река Бистрица.  

Специален момент за малките рибари бе организираното зарибяване, като 

посланието по време на фестивала е, че местното население не може да бъде 

само консуматор, а трябва да се грижи и за възстановяването на природата.  

В близост до зоната за зарибяване е обособена и специална барбекю зона, 

където децата имаха възможност лично да приготвят рибата, която са 

уловили.  

 

В кулинарната зона, най-голям интерес успява да предизвика „Рачника”, 

традиционното за село Драгушиново ястие, което всички желаещи имат 

възможност да дегустират по време на фестивала. 

 

В рамките на фестивала са представени кулинарни рибни деликатеси, 

характерни за региона, демонстрации по приготвянето им, спортни игри, 

концерти на самодейни фолклолни изпълнители и танцови състави.  

 

Дейностите по проекта включват: 

• Цялостна организация на фестивала, вкл. широко медийно отразяване 

• Закупуване на оборудване за фестивала- шатри, столове, маси – с цел 

обезпечаване провеждането на фестивала и постигане на устойчивост на 

резултатите. 

Обобщена информация за проекта: 

Бенефициент: Община Самоков 

Период на изпълнение: 14.07.2021 г. – 14.01.2022 г. 

Безвъзмездна финансова помощ: 49 337.00 лева 
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Повече информация за проекта: 

https://www.facebook.com/watch/?v=1418858428484172   

https://mirg-samokov.eu/  

Данни за контакт - МИРГ „Самоков“: 

Лице за контакт: Йоана Спасова, изпълнителен директор 

Тел.: 0888/595880 

e-mail: mirg_samokov@abv.bg  

Допълнителна информация за добри практики и идеи за проекти можете да 

намерите на интернет страницата на Националната Рибарска Мрежа – 

www.nrmbg.com, в рубриката „Добри практики“, раздел „Добри европейски 

практики“ и раздел „Добри национални практики“.  
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