
Тематична дискусия 2: 
Напредък в изпълнението на дейности за 

сътрудничество по подхода ВОМР
ПМДР 2014-2020



Разработване на качествени проекти за сътрудничество

Добрата идея за проект за сътрудничество:

Идентифициране на конкретна и актуална необходимост/възможност, 
допринасяща за постигане целите и приоритетите на Стратегията за ВОМР

Задълбочено проучване на реалните текущи потребности/възможности на 
местно ниво

Генериране и избор на проектна идея за сътрудничество – чрез 
консултации, срещи, обсъждания с местната общност

Развива местните ресурси  и 
потенциал

Въвлича и осигурява активно участие на 
широк кръг заинтересовани страни

Има потенциал да доведе до съществена положителна промяна на местно 
ниво: 

- Стимулиране на местната икономика
- Подобряване състоянието на околната среда

- Развитие на капацитета и уменията на местната общност
- Повишаване на благосъстоянието и реализацията на членовете на           

общността

Подпомага взаимодействието и 
допълва други местни проекти



Разработване на качествени проекти за сътрудничество

Фактори, които определят избора:

• Наличие на сходства в териториите/сходни предизвикателства

• Максимално положително въздействие/ефект

• Минимизиране на трудностите/ограничителните фактори

• При транснационално сътрудничество - проучване на правилата за финансиране

Възможности за сътрудничество:

• Вътрешнотериториално: с други МИРГ/МИГ/други партньори от същата държава или район 

• Транснационално:  

- с МИРГ/партньори от друга държава-членка на ЕС 

- с партньори извън ЕС

• Потенциални партньори: 

- МИРГ

- Други организации, които прилагат или имат интерес от прилагането на подхода ВОМР в 
рибарските райони – МИГ, Научни организации, Общини, НПО, Бизнес организации

Избор на ниво/партньори за сътрудничество

Сключване на споразумение за сътрудничество



Напредък в реализирането на проекти за 
вътрешнотериториално сътрудничество

Пример: МИРГ „Несебър-Месемврия“ и МИГ „ЛОМ“

Наименование на проекта: „ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СНЦ „МИГ ЛОМ“
И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ПАРТНЬОРСКА МИРГ ОТ БЪЛГАРИЯ ЗА СЪВМЕСТНИ ДЕЙНОСТИ ЗА
РАЗВИТИЕ НА УСТОЙЧИВ АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ, СВЪРЗАН С РИБАРСКИЯ ПОМИНЪК“ - по
подмярка 19.3. от ПРСР 2014-2020

Период на изпълнение: 26.02.2021 г. – 26.03.2022 г.

Подготвителни дейности: Провеждане на информационни и работни срещи за представяне на
проекта, обсъждане на бъдещия проект за вътрешнотериториално сътрудничество и
споразумението за сътрудничество, идентифициране на области за развитие на устойчив
алтернативен поминък, свързан с рибарския поминъм в двете територии; провеждане на
проучване на територията на МИГ „ЛОМ“, разработване на проект за вътрешно териториално
сътрудничество.



Напредък в реализирането на проекти за 
транснационално сътрудничество

Пример: МИРГ „САМОКОВ“

Наименование на проекта: „Wetland Life” - “Живот във влажните зони“ – проект за
сътрудничество между МИРГ „САМОКОВ“ и 7 гръцки МИРГ

Цел на проекта: да популяризира съществуващи защитени зони на територията на МИРГ и опазването
на екосистемите
Основна целева група: ученици и деца
Проблеми, които проектът се опитва да реши:
- повишаване на осведомеността относно заплахите за биоразнообразието, запознаване на

подрастващите с уникалните характеристики и потенциала за развитие на териториите на МИРГ,
формиране на отношение към популацията на аквакултурите – чрез провеждане на обучения по
устойчив риболов, известен още като „хвани и пусни“

- необходимост от изграждане на ефективни партньорски мрежи между представители на
различните заинтересовани групи – местна администрация, местни рибари, представители за бизнеса
свързан с производство и преработка на риба и аквакултури, ресторантьорство и други.

- превръщане на защитените зони в по-привлекателни места за отдих и туризъм



Други дейности/проекти за сътрудничество

СПОДЕЛЯНЕ НА ОПИТ ОТ МИРГ:
Стартирани/реализирани проекти/дейности за сътрудничество?

На какъв етап се намирате от реализирането на проект за сътрудничество?

Срещнати трудности и предизвикателства? На кои етапи от реализирането на
проекти за сътрудничество срещате най-много предизвикателства:
- Подготовка на дейности за сътрудничество: генериране на идеи, намиране на

подходящи партньори, осигуряване на финансиране за реализиране на идеите,
разработване на текст за споразумение и др.

- Разработване на проекта за сътрудничество: обосновка на
нуждите/потребностите/ обосновка на бюджета на проекта за сътрудничество

- Съгласуване на проектните дейности и бюджета на проекта за сътрудничество с
УО на ПМДР

- Изпълнение на проекта



Генерирани идеи по време на предходни семинари/срещи, организирани от НРМ:

▪ Проект за сътрудничество, насочен към развитието на устойчивия туризъм на 
територията на МИРГ - общи туристически маршрути на МИРГ - Пътеводител

▪ Проект за сътрудничество, насочен към работата с малки деца и подрастващи –
посещения на рибарски територии, организиране на обучения в областта на 

рибарството и аквакултурите

▪ Проект за организиране на съвместни пазари от цялата територия на МИРГ; 
Организиране на рибни фестивали и изложения от типа “Бакхус Fish Fest”

Обсъждане на идеи за проекти/инициативи за 
сътрудничество



Примерни области на сътрудничество, свързани с Европейския зелен пакт и 
Стратегията „От Фермата до трапезата“

Опазване на екосистемите и биологичното разнообразие в рибарските райони:

- Намаляване/справяне със замърсяването; 

- Преминаване към кръгова икономика и нулеви отпадъци – тестване на модели за кръгова икономика, 
разработване на стратегии за нулеви отпадъци, демонстрационни проекти за нулеви отпадъци

- Смекчаване на отрицателното въздействие на изменението на климата – информационни кампании, 
съвместни проучвания и инициативи за повишаване на осведомеността

- Подпомагане на екологично чисти хранителни системи; 

- Опазване на морското дъно и застрашени морски видове от неблагоприятни риболовни практики и 
дейности

- Създаване и управление на защитени морски зони и обекти от Натура 2000  - активно въвличане на 
рибари

По-чисти морета:

- Повишаване на осведомеността на местните общности за рисковете от замърсяването;

- Дейности за справяне със замърсяването и морските отпадъци;

- Иновации за справяне със замърсяването на морето;

Например: Превръщане на рециклирана пластмаса от морски отпадъци в нови полезни продукти. 



Примерни области на сътрудничество, свързани с Европейския зелен пакт и 
Стратегията „От Фермата до трапезата“

Устойчиво управление на рибните запаси:

- Постигане на здравословни нива на рибните запаси

- Използване на селективни риболовни уреди

- Сътрудничество с представители на науката

- Устойчиво хранителни системи:

- Насърчаване производството и консумацията на здравословни и екологични местни храни 

- Защита на дизайн, материали, географски произход на продуктите:

Примери: Разработване на защитено наименование за произход, защитено географско указание,          знак/сертификат за 

качество на продуктите, екосертификация

- Повишаване информираността на потребителите: 

Примери: ползите от биологичната аквакултура, информация за произхода и проследяване на продуктите от риболов и 

аквакултури – къде са уловени или отгледани, какви методи на улов са          използвани, как са преработени и др. 

- Засилване на местните и регионални пазари на здравословни и екологични храни;

- Насърчаване на устойчиви риболовни и производствени практики.  



Примерни области на сътрудничество, свързани с Европейския зелен пакт и 
Стратегията „От Фермата до трапезата“

Къси вериги на доставка:

- Намаляване на въглеродния отпечатък при транспортирането на храни

- Повишаване на конкурентоспособността (намаляване броя на посредниците по веригата на доставка)

Устойчив туризъм и развитие на други сектори на синята икономика (диверсификация на 
икономическите дейности извън сектора на рибарството и аквакултурите)

- Насърчаване на предприемачеството в устойчивия туризъм;

- Насърчаване на предприемачеството и иновациите в други сектори на синята

икономика (извън рибарството и аквакултурите) – биотехнологии, морски храни,  водорасли и др.

- Повишаване на знанията и уменията в областта на синята икономика

- Насърчаване на взаимодействието и работата в мрежа между различните сектори на синята 
икономика 

- Сътрудничество с науката



ДИСКУСИЯ

Обсъждане на идеи и проекти за сътрудничество от сходен интерес за 
МИРГ

Избор на тема/област за сътрудничество от общ интерес за МИРГ

Планиране на следващите стъпки за разработването на проект за
вътрешнотериториално/транснационално сътрудничество

Необходимост от съдействие и подкрепа

Други въпроси и предложения



ТЕМАТИЧНА ДИСКУСИЯ 3:

Подготовка за следващия програмен период –
напредък, предизвикателства, необходимост от
съдействие и подкрепа.



Обобщаване на предложенията и обсъждане на 

организационни въпроси

Колко често да се провеждат заседанията?

Конкретни теми и въпроси, които да бъдат включени в следващи заседания?

Други предложения относно начина на работа на ТРГ


