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ПРОГРАМА ЗА МОРСКО 

ДЕЛО И РИБАРСТВО

2014-2020 г.

STRENGTH (силни страни)

МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

1. Подходът ВОМР е съществен елемент от политиката на ЕФМДРА в България за децентрализирано управление на рибарски територии и за 

подпомагане на устойчивото развитие на рибарските общности през последните два програмни периода, с което територията се развива прилагайки 

подхода отдолу-нагоре;  

2. През програмен период 2007-2013 г. подходът се прилага за първи път със 6 одобрени стратегии за ВОМР (СВОМР). През периода 2014 – 2020 г. 

одобрените стратегии за ВОМР са 9. Изграден е базов капацитет при прилагането на подхода; 

3. Демонстриран е висок интерес за прилагане на подхода, както от страна на съществуващи МИРГ, така и от страна на нови рибарски територии, 

които не са прилагали подхода до момента или са го прилагали през програмен период 2007-2013 г.; 

4. УО на ПМДРА определя прилагането на ВОМР в следващия програмен период като приоритетно на ниво Програма за изпълнение на целите на 

ЕФМДРА в България, в това число с акцент към дребномащабния флот и Синята икономика; 

5. Прилагането на ВОМР осигурява ефективен и ефикасен процес от идентифицирането на териториални нужди до реализиране на проекти от 

представители на различни заинтересованите страни; 

6. Системата на администриране на проектния цикъл се подобрява и процесът на вземане на решения се ускорява в процеса на нейното прилагане; 

7. Оперативните екипи на МИРГ-и имат базов административен опит и компетентност за подбор и оценяване на проекти; 

8. МИРГ-и имат положително отношение и базов опит в развитието на сътрудничество с други МИГ/МИРГ-и и други организации; 

9. Чрез ВОМР се инвестира в развитието на организационен и административен капацитет в рибарските територии; 

Създадена е Национална рибарска мрежа, чрез която се подпомага изграждане на капацитет, разпространяване на информация, обмен на добри практики и 

подпомагане на сътрудничеството между МИРГ на територията на страната с цел успешното изпълнение на стратегии за ВОМР и устойчиво развитие на 

рибарските територии. 



ПРОГРАМА ЗА МОРСКО 

ДЕЛО И РИБАРСТВО

2014-2020 г.

WEAKNESS (слаби страни)

МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

 1. Слаб икономически растеж в част от рибарските райони, недостатъчно добре развита или поддържана инфраструктура, слаба информираност и 

по-ниско образователно ниво на населението, безработица; 

 2. Миграция към по-развити икономически области/градове, застаряващо население и слаба местна икономика; 

 3. Недостатъчно специализиран капацитет за разработване на качествени стратегии за местно развитие с фокус върху рибарските общности; 

 4. Голяма административна тежест при оценката, одобряването и отчитането на проектите, финансирани по ЕФМДР;  

 5. Определените рибарските територии в този програмен период не включват един от трите предварително определени региони за такива 

(крайбрежието на река Дунав); 

 6. Системата на администриране на проектния цикъл се характеризира с висока степен на административна тежест и дълъг процес на реализиране 

на ниво проектни предложения, не е адаптирана към спецификите на подхода ВОМР; 

 7. Недостатъчно активна роля на МИРГ-и при изпълнение на дейности по анимиране и популяризиране на стратегиите за ВОМР в рибарските 

територии и непостигане на заложения ефект; 

 8. МИРГ-и нямат опит в прилагането на цялостна система за мониторинг и оценяване на СМР; 

 9. Ниска степен на публичност и прозрачност по отношение дейностите, изпълнявани от МИРГ; 

 10. Публично-частните партньорства не мобилизират ефективно допълнителни ресурси за развитие на съответната територия; 

 Недостатъчно въвличане на местните лидери от територията в дейностите на МИРГ.



ПРОГРАМА ЗА МОРСКО 

ДЕЛО И РИБАРСТВО

2014-2020 г.

OPPORTUNITY (възможности)

МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

1. Възможност за осъществяване на политиките на ЕС на териториално ниво (рибарски територии);  

2. Развитие на общности, занимаващи се с рибарство и аквакултури, устойчива синя икономика и интегрирано развитие на рибарски територии; 

3. Разширяване на териториалния обхват на рибарските територии за прилагане на ВОМР и обхващане на всички потенциални територии, 

зависими от рибарството и аквакултурата; 

4. Подкрепа за привличане на рибарските общности и стопанствата за аквакултури в изпълнението на дейности от колективен интерес; 

5. Повишаване на административния капацитет на МИРГ и на УО на ПМДРА 2020-2027 г.; 

6. Повишаване на степента на публичност и прозрачност; 

7. Намаляване на административната тежест за потенциалните бенефициенти по подхода; 

8. Прилагане на опростени разходи по приоритета; 

9. Подпомагане на процеса на прилагане ВОМР от страна на FAME NET;  

10. Оценяване на проекти в рамките на подхода ВОМР на ниво МИРГ, съгласно Регламент (ЕС) № 1060/2021.; 

11. Използване на нови форми за разработване на проектни предложения: разработване на проекти за сътрудничество от МИРГ, МИРГ като 

бенефициенти към СВОМР и участие в групови проекти; 

12. Прилагане на черноморски и дунавски териториални инициативи и програми на ЕС в Черноморския и Дунавския басейн в рамките на подхода; 

инициативи на Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО); морско планиране и управление в съответствие с Морския 

пространствен план на Република България за периода 2021 – 2035 г.; 

13. Повишаване на добавената стойност на територията чрез подбор и изпълнение на проекти с високо качество и принос към СВОМР;  

14. Недостатъчна координация и съвместни дейности между МИРГ и МИГ за насърчаване на териториалното развитие; 

Развитие на „смарт“ цифрови технологии, иновативни решения и социални иновации. 



ПРОГРАМА ЗА МОРСКО 

ДЕЛО И РИБАРСТВО

2014-2020 г.

TREAT (заплахи)

МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

1. МИРГ трябва да започнат да функционират в рамките на 12 месеца след одобрението на ПМДРА; 

2. Липса на достатъчно информация и разбиране на всички нива по отношение на новите хоризонтални политики на ЕС, които е необходимо да 

бъдат взети предвид при разработване и прилагане на СВОМР, вкл. при изпълнението на подбраните операции; 

3. Негативни влияние и непрогнозируеми икономическите последствия в резултат на пандемията от COVID-19 на ниво рибарски територии; 

4. Негативни промени в екологичната среда в Черно море, които водят до загуба на биологично разнообразие и намаляване на числеността на 

рибните популациите и други морски организми в резултат от еутрофикацията, климатични промени, биогенно замърсяване на водите, 

замърсяване на морската среда с твърди отпадъци и др.;  

5. Намаляване на рибните популации в река Дунав в резултат от негативни промени в екологичната среда, замърсяване, фрагментиране на реката 

(проблем за мигриращите риби), климатични промени, извършване на хидроинженерни дейности в коритото на реката в зони от изключителна 

важност за живота на рибите; 

Законодателни промени. 



ПРОГРАМА ЗА МОРСКО 

ДЕЛО И РИБАРСТВО

2014-2020 г.

ИЗВЕДЕНИ НУЖДИ:

МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

1.Необходимост от разширяване на териториалния мащаб на прилагане на подхода 

ВОМР за подпомагане на устойчивото развитие на общностите, зависими от риболов 

и аквакултури за изпълнение на целите на ЕФМДРА в България;

2. Постигане на целите на Зеления пакт и прилагане на принципите на Синята

икономика на територията на МИРГ-и чрез въвличане на всички заинтересовани

страни; 

3. Изграждане на административен капацитет на местно и национално ниво за 

разработване и изпълнение на стратегии за ВОМР;

4. Повишаване на степента на публичност и прозрачност на всички нива по 

отношение на изпълнението на подхода ВОМР в рамките на общностите,  зависими

от  риболов и аквакултури;

5. Запазване на постигнатите резултати от действащата Национална рибарска мрежа 

и разширяване на обхвата и приноса към развитието на рибарските общности, 

зависими от  риболов и аквакултури;



ПРОГРАМА ЗА МОРСКО 

ДЕЛО И РИБАРСТВО

2014-2020 г.

ИЗВЕДЕНИ НУЖДИ:

МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 
ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

6.Намаляване на административната тежест за бъдещите бенефициенти по подхода 

ВОМР чрез въвеждане на опростени разходи и оптимизиране на процеса на 

изпълнение на СВОМР; 

7. По-активно въвличане в изпълнението на подхода на всички заинтересовани

страни и улесняване на комуникацията чрез провеждане на обучения, форуми и 

увеличаване на дейностите/проектите за сътрудничество;

8. Повишаване на добавената стойност на територията чрез подбор и изпълнение на 

проекти с високо качество, допълняемост на проектите и принос към СВОМР;

9. Осигуряване на оптимална организация за навременно стартиране на подхода 

ВОМР в Р България, запазване на създадения административен капацитет и 

ефективно изпълнение на подхода ВОМР. 

Втори работен вариант на Програма за морско дело, рибарство и 
аквакултури 2021-2027 г. може да намерите на -
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/9001 



ПРОГРАМА ЗА МОРСКО 

ДЕЛО И РИБАРСТВО

2014-2020 г.
МИНИСТЕРСТВО НА  ЗЕМЕДЕЛИЕТО, 

ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ


