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Тема: Пазар за улов
Дигитализация

2

 Блокчейн подобрява проследимостта за улова от дребномащабен
риболов

 Проект: FLAGCHAIN - проект за осигуряване на пълна прозрачност и 
проследимост на улова от малките риболовни лодки в техните
райони

 Държава: Италия, ноември 2019 – ноември 2021

 Участници: МИРГ Flegrea , МИРГ Golden Mile Coast, МИРГ Ischia and
Procida Islands
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 Блокчейн: технология, чрез която се управляват данни и дигитални
активи по децентрализиран начин

 позволява на страни, които нямат изградено доверие помежду си, да 
обменят данни на принципа peer-to-peer с по-малко или дори без 
никакви посредници

 имат потенциала да направят всеки процес, при който се записва и 
проверява информация, много по-сигурен и автоматизиран

 В секпор РА интегрирането на блокчейн се използва за 
доказателство за произход и спазване на екологичните норми, 
етикетиране на биологични продукти и прозрачна търговия
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Проектът
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 рибари от територията на три МИРГ в Италия въвеждат в отворена 
база данни информация за своя улов (местоположение, вид и 
количество на уловената риба, самоличност на рибаря и т.н.), като
по този начин гарантират проследимост на улова, което от своя 
страна повишава информираността на потребителите и увеличава
местното потребление

 разработване на приложението FLAGCHAIN, позволяващо
въвеждането на данни чрез мобилни телефони

 обучения на местните рибари, които поради възрастта си имат
необходимост от повишаване на дигиталните си умения

 кампания за повишаване на осведомеността сред местните рибари, 
за да се подчертаят ползите от проследимостта на улова за ДМР и 
насърчаване използването на приложението
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Предизвикателства и резултати
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 на територията на трите мирг са идентифицирали слабости, дължащи се на лоша
дигитализация, бюрократични пречки за спазване на правилата за търговия на улова от дмр, 
липса на проследимост на улова от дребномащабен риболов, ниска обществена
информираност за местния улов и неговата сезонност и загубата на традиционни навици на 
местното население за консумация на риба

Резултати:

 модернизира веригата на стойността на дребномащабния риболов и придвижва сектора напред
в процеса на дигитализация

 позволява на рибарите да изпреварят своите конкуренти, да задоволят нарастващото търсене
на прозрачност от потребителите и да подчертаят силните страни на сектора, както и качеството
на своите продукти и процесите, които използват

 очаквано участие на до 50% от дребномащабните риболовци през 2023 г. 

 въвеждане и нови данни като геопозициониране, дата и време на улова, данни от бордовия
дневник и качеството на водата в рибовъдните обекти

 добавяне на модул за директни продажби и модул за популяризиране на местни рибни продукти



www.nrmbg.com

Тема: Обучение
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 Проект за обучение на младежи за подмладяване на 
застаряващия сектор на рибарството в района около язовирите
Lokka и Porttipahta във Финландия

 Финландия: Италия, : юли 2017 – декември 2020

 Участници: Община Sodankylä , рибарски кооператив Lokka, МИРГ 
Lapland 



www.nrmbg.com

7

 анализ на потенциала за привличане на нови 
млади рибари

 национална комуникационна и медийна
кампания за популяризиране на 
професионалните възможности, свързани с 
риболова в Lokka-Porttipahta, информационни
сесии за процеса на набиране на персонал в 
центровете за обучение по рибарство

 2 години обучение за улов и преработка под 
менторството на опитни старши рибари, като се 
следва гъвкава система, която отчита графика за 
работа и обучение на стажант-рибарите

Проектът
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Предизвикателства и резултати
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 Прогресивното застаряване на населението в района, невъзможност за поддържане на 
доставките на местна риба

Резултати:

 в района започват работа 14 млади рибари, сред които две жени; общият брой на риболовците в 
района се е увеличил почти двойно

 осъществени нови инвестиции в пристанищната и преработвателната инфраструктура

 след приключване на проекта, кооперацията на рибарите Lokka продължава дейностите по него 
чрез собствено финансиране. Опитните рибари се ангажират да предоставят обучение за всеки, 
който наистина се интересува от работа като рибар
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Тема: Диверсификация
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 Възможни дейности, свързани с организиране на дневни до 
седмични занимания за деца и възрастни за:

 предаване на умения за риболов, използване на въдица и инструменти

 разпознаване на видовете, 

 опазване на видовете и морската среда

 поведение в морето и реакция при кризи, рискове, ориентиране в 
морето

 приготвяне на рибни ястия

 истории за риби и рибари


