
Инициативите на 

ГКРСМ за създаване 

на 

Демонстарционни 

центрове за 

аквакултура в Черно 

море

(ADC)



Адекватен отговор за 
Черно море

Необходимост от адекватна 
законодателна рамка и 

административни процедури за 
получаване на 

разрешителни/лицензи

Подобряване на събирането на
данни и споделяне на данни за

пазара

Взаимодействие на акв. с околната 
среда и интегрирането й към 
другите човешки дейности по 

крайбрежието 

Подобряване на сътрудничеството, 

диверсифицирането на видовете и
изграждане на капацитет на

национално ниво

Ограничен брой зони за 
аквакултура и трудности при 

интегриране на аквакултурата 
с другите ползватели на 

морето и крайбрежните зони

Обмен на технологии в
аквакултурата и споделяне на

добри практики и знания



Развитието на аквакултурата в Черно море, към днешна дата,
се възпрепятства от някои ограничения като:

❑ околна среда – изменение на климата, замърсяване;
❑ модел на управление - дълги административни

процедури;
❑ икономически показатели - висока първоначална

инвестиция, липса на финансиране;
❑ социални – липса на организации на производителите на

аквакултури;
Огромния потенциал на аквакултурния сектор….

❑ наличие на разновидна околна среда, местоположения,
капацитет, технологии и видове;

❑ ролята на аквакултурата за продоволствената сигурност,
заетостта и възможностите, които предоставя на
крайбрежните общности;

Необходимостта от споделяне на знания за най-добрите
налични практики за да адресираме общи предизвикателства

❑ В рамките на аквакултурния сектор;

…основни заключения за аквакултурата … 



Среща за създаване на Демонстарционен център за 

аквакултура (ADC) за промотиране на устойчивата 

аквакултура в Черно море 

➢ Съществуващото сътрудничество в аквакултурата и
научно-изследователската дейност;

➢ Наличната експертиза и националните изисквания;

➢ Националните и регионалните очаквания към
демонстарционите центрове за аквакултура (ADC);

➢ Разработиха изискванията за създаване на ADC,
включително и първата пътна карта за реализацията;



Цели и функции

➢ да повиши увереността в съществуващия 
потенциал за развитие на аквакултура в ЧМ

➢ полезен инструмент за местните и 
националните администрации за оценка на 
нови проекти

➢ да се вземат предвид различията: степен на 
развитие на аквакултурата, условия и 
особености на околната среда, експертиза и 
опит наличен в страните

Целеви групи и бенефициенти

➢ бизнес, публичен сектор и др. организации, 
съществуващи научни мрежи и т.н.…



Демонстрационен център за аквакултура (ADC) за насърчаване на 

устойчивата аквакултура в Черно море

Централния научен институт по рибарство в
Трабзон, Турция и Националния институт за морски
изследвания и развитие (NIMRD) „Георге Антипа" в
гр. Констанца, Румъния предоставиха на
разположение инфраструктура и лаборатории за
изграждане на демонстрационни центрове за
аквакултура за разширяване на познанията и
обмен на технологии.

Предстои изграждане на такъв център в България,
който ще бъде първият такъв с експериментални
садки в морето!



Демонстрационен център за аквакултури - Черно море
(подобряване на сътрудничеството, обучения и споделяне на 

знания)
ADC звено в Констанца

❖ Курс – култивиране на черна морска мида 

❖ Курс – болести по черупковите

❖ Посещение на мидени ферми в България





Демонстрационен център за аквакултури - Черно море
(подобряване на сътрудничеството, обучения и споделяне на 

знания)
Демонстрационен център за аквакултура в гр. Трабзон, 

Турция

❖ Курс – култивиране на калкан в РЦ

❖ Курс – култивиране на пъстърва в РЦ

❖ Посещение на ферми в Турция





Демонстрационен център за аквакултури - Черно море
(подобряване на сътрудничеството, обучения и споделяне на 

знания)
Демонстрационен център за аквакултура в гр. Поморие, България



БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО !!!


