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Защо темата за устойчивостта е важна?
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o Зелена сделка за устойчив растеж: климат, ресурси, здраве

o Инструменти: енергийна ефективност, рециклиране, нулево 
замърсяване, справедлива и екологична продоволствена система 

o Как икономическата рентабилност да „оцелее“ с новите „зелени“ 
цели?
o Енергия – ефективност, достатъчност
o Кръгова икономика
o Използване на всички налични възможности и диверсификация
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Защо дребномащабният риболов и 
аквакултурите са във фокуса?
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o 1 747 плавателни съда до 12 метра или 95% от риболовния флот 

o ДМР - традиционна дейност и част от идентичността на общността 
(Анализ на ВОМР, 2020)

o Аквакултурите – звено в продоволствената верига

o във фокуса на стратегиите и програмите за периодите 2014-2020 и на 
2021-2027 

o Възможно ли е постигане на устойчивост? Екологична? Социална? 

o А рентабилност?
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Брой риболовни кораби в сегмент, различен от INACTIVE

Брой кораби 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
VL0006 384 414 415 434 417 408 428

VL0612 645 705 703 779 704 631 720

Общо 1110 1204 1206 1295 1205 1123 1233

дребномащабен 1029 1119 1118 1213 1121 1039 1148

едромащабен 81 85 88 82 84 84 85
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Проблеми пред флота на дребномащабният риболов
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o амортизирани риболовни кораби, неефективни двигатели, 
отделящи сериозно количество замърсители във водата и 
атмосферата

o изключително ниска използваемост в сегмента 0 – 6 метра

o хрилни мрежи - най-използваемият риболовен уред при 
дребномащабния риболов сегмент 0 – 6 метра

o сегментът 0 – 6 метра се определя като непечеливш в краткосрочен и 
в дългосрочен план
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ДМР и мерките по ПМДР 2014-2020
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o ограничен интерес към мeрките в обхвата на Приоритет 1 на ПМДР и 
последващо пренасочване на финансов ресурс от тях: инвестиции в 
обработка, предлагане на пазара и преки продажби на собствен улов, както и 
за въвеждане на иновативни инвестиции за плавателни съдове

o Очевидно „добавената стойност“ от възможния достъп до определен 
финансов ресурс в подкрепа на дейността на представителите на 
дребномащабния риболов, не надвишава съществено „добавения разход“ за 
подготовка, изпълнение и отчитане на финансираните проекти

o Причини: 
• наличие на нестабилни доходи поради слаби икономически резултати в сектора на 

ДМР и от обичайното практикуване на дейността като сезонно и допълващо, 
странично занимание - под 1/3 заетост годишно или около 70 дни

• декрлариране на ниски количества улов
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Структура на годишните разходи на дребномащабния
риболов, хил. лв.

Вид разходи 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Разходи за персонал 2998,75 2268,40 1437,95 1548,90 694,77 1416,53

Разходи за неплатени 

заети

677,07 638,59 214,01 140,89 136,37 134,16

Разходи за гориво 781,43 637,47 695,55 673,27 524,08 568,68

Други променливи 

разходи

368,95 235,55 179,54 163,05 140,40 155,11

Други непроменливи 

разходи

252,86 300,87 334,52 252,82 267,74 240,41

Разходи за ремонт 401,43 420,53 336,76 417,94 403,43 388,53

Разходи за амортизация 480,07 407,13 339,90 261,33 149,25 255,36

Общо 5960,56 4908,54 3538,24 3458,20 2316,05 3158,77
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Общи изчислени годишни приходи на дребномащабния и 
едромащабния риболов в милиони левове, ИАРА
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Средно годишни изчислени приходи на риболовен кораб за 
ден в морето в левове, ИАРА
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ДМР и предвижданията за периода 2021-2027
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o Зелена сделка: по-специализирани инвестиции, целящи развитието
на кръгова икономика, дейности, намаляващи въглеродните емисии
и инсталирането на съоръжения за реализация на приулова и 
подобряване на енергийната ефективност

o намаляване на разхода на гориво – подмяна на двигатели, ВЕИ за 
захранване на инсталациите на борда , риболовни уреди с по-ниско
съпротивление по време на риболов

o намаляване на вредни емисии и енергийна ефективност – ВЕИ в 
рибарски пристанища и лодкостоянки, подмяна на двигатели
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ДМР и предвижданията за периода 2021-2027
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o Стратегия за биологичното разнообразие: инвестициите в 
рибарски пристанища и лодкостоянки, и изграждането на 
съоръжения за преработка и съхранение на улова

o намаляване на разхода на гориво – подмяна на двигатели, ВЕИ за 
захранване на инсталациите на борда , риболовни уреди с по-ниско
съпротивление по време на риболов

o намаляване на вредни емисии и енергийна ефективност – ВЕИ в 
рибарски пристанища и лодкостоянки, подмяна на двигатели

o инвестиции в по-селективни и иновативни риболовни уреди, 
устройства за прогонване на хищни бозайници

o диверсификация - пренасочване на активни рибари и техните
кораби към дейности извън риболова в подкрепа намаляването на 
риболовния натиск върху рибните запаси
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Възможна ли е устойчивост в сектора на дребномащабния
крайбрежен риболов?
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o Постижима ли е рентабилност?

o броят на предприятията в подсектора (юридически и физически 
лица) на ДМР остава стабилен, но заетите и осигурените в него лица 
намаляват, като такова намаление е регистрирано през 2019 г. 
спрямо 2018 г. (несвързано с Covid-19 кризата)

o ограничени по количество и качество данни – улов, заети лица, 
приходи, печалба

o в периода 2014-2018 г. между 85 и 97% от заетите в дребномащабния
риболов лица не са обхванати от данните на НСИ, т.е. около 350 (в 
еквивалент на пълна заетост) лица годишно са заети с 
дребномащабен риболов като физически лица, без да са
регистрирани като икономически единици
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Брой заети лица, ИАРА и НСИ

ИАРА 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Общо заети лица

Дребномащабен 1240 1482 1369 2149 1531 1394

Едромащабен 240 232 203 240 249 225

Общо 1480 1714 1572 2389 1780 1619

В еквивалент на пълна заетост

Дребномащабен 348,68 406,44 384,12 502,27 425,83 760,8

Едромащабен 157,16 191,735 173,29 213,63 195,92 177,4

Общо 505,84 598,175 508,4 715,9 621,75 938,2

Заети в еквивалент на пълна заетост/ Заети

Дребномащабен 28,1% 27,4% 28,1% 23,4% 27,8% 54,6%

Едромащабен 65,5% 82,6% 85,4% 89,0% 78,7% 78,8%

НСИ 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Риболов 91 87 122 125 168 169 214 252 260 190
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Възможна ли е устойчивост в сектора на дребномащабния
крайбрежен риболов?
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o Възможности: ефективност на енергийни и природни ресурси, 
насочване към диверсификация, вкл. туризъм, обучение, 
образование

o Социални измерения: запазване на традиции, заетост, доходи, 
включване на жените, възрастова структура, привличане на младите

o Какви са подходящи и възможни ли са мерки за подобряване
качеството на информацията за реализирания реален улов и 
реалната заетост и време на риболов за дребномащабния риболов?

o При какви условия ще е атрактивна реализацията на дейности за 
диверсификация?
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Аквакултурите и мерките по ПМДР 2014-2020
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o ограничен интерес към мeрките в обхвата на Приоритет 2 на ПМДР и 
последващо пренасочване на финансов ресурс от тях: инвестиции в иновации, 
биологични аквакултури, аквакултури, предоставящи екологични услуги

o фокусиране върху развитие и нови стопанства, вкл. Рециркулационни системи
и въвеждане на нови видове

o Предизвикателства: енергийна и ресурсна ефективност, ограничено 
прилагане на новостите за постигане на ефективност, фокус върху
биологичното и екологичното измерение, климатичните промени
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Обем и приходи в подсектор Аквакултури
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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

За консумация 5532 5986 9674 9113 10874 12953 14095 14156 14053 13004 12973
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Заетост
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Брой заети лица в еквивалент на пълна заетост в сектор Рибно стопанство, източник: НСИ

Брой заети лица в еквивалент на пълна заетост в сектор Рибно стопанство, източник: НСИ

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Риболов 91 87 122 125 168 169 214 252 260 190

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Аквакултури 581 616 622 636 662 710 831 833 866 858
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Утойчиви ли са аквакултурите?
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o Възможности: ефективност на енергийни и природни ресурси, 
насочване към диверсификация, вкл. туризъм, обучение, 
образование

o Климатични промени, пазари?



www.nrmbg.com

Аквакултурите и предвижданията за периода 2021-2027
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o Развитие на иновации за използване на цифрови технологии при 
производство на аквакултури, като наблюдение и регулиране на процеса на 
производство;  подобряване на проследимостта и информацията за 
потребителите; технологии за подобряване на веригата на доставки на 
продукти от аквакултури (директни продажби, къси вериги). 

o Инвестиции в човешки капитал; създаване на организации на
производителите

o Зелена сделка: технологии осигуряващи нисък разход на воден ресурс, 
запазване качеството на водата, намаляване на нивата на замърсяване и 
изграждане на ВЕИсистеми; сертифициране на биологично производство; 
подобряване на проследимостта
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Аквакултурите и предвижданията за периода 2021-2027
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o Как да се провокира интерес към въвеждането на иновациите, биологичното 
производство?


