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ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА СИТУАЦИОНЕН 
АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СЕКТОР РИБАРСТВО В 
БЪЛГАРИЯ 

През месец Юли Управляващият орган на Програмата за морско дело и 
рибарство 2014 – 2020 г. публикува за обществено обсъждане ситуационен анализ 
на състоянието на сектор рибарство в България. 

Коментари и забележки се приемаха до 31.07.2020 г. на e-mail: 
pmdr@mzh.government.bg. 

СЪС ЗАПОВЕД НА ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР ЛОЗАНА 
ВАСИЛЕВА БЕШЕ УДЪЛЖЕН ПРИЕМЪТ ПО ДВЕ МЕРКИ, 
СВЪРЗАНИ С ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19 В СЕКТОР 
"РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ" 

Крайният срок за подаване на проектни предложения по извънредна 
мярка 2.6. „Мерки в областта на общественото здраве“ и извънредна мярка 5.4 
„Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” беше удължен до 
04.08.2020 г.  

Подаването на проектните предложения по двете процедури се 
извършваше изцяло по електронен път чрез Информационната система за 
управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз 
в България (ИСУН 2020), единствено с използването на Квалифициран 
електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет 
адрес: https://eumis2020.government.bg    

УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪЦИ НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА 
И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА 

 През месец Юли Управляващият орган на Програмата ца морско дело и 
рибарство 2014-2020 публикува списъци на проектните предложения, които не 
се допускат до техническа и финансова оценка по следните процедури: 

 - Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-5.013 „Подкрепа за 
преработвателни предприятия на продукти от риболов и аквакултури за 
преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“; 
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- Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.012-S1 „Насърчаване 
на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“; 

- Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-2.014„Подкрепа за 
производители на риба и други водни организми за преодоляване на 
икономическите последствия от пандемията COVID-19“; 

- Процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-1.017 „Подкрепа за 
собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на 
икономическите последствия от избухването на COVID-19, поради временно 
преустановяване на риболовната дейност“;  

- Процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.016 „Подкрепа за 
инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и аквакултурите в други 
сектори на морската икономика, предимно в туризъм и развитие на 
туристически атракции с цел създаване на работни места“ от стратегията на 
МИРГ БЧС „Бяла-Долни Чифлик-Аврен“. 

Съгласно разпоредбите на чл. 34, ал. 3 от ЗУСЕСИФ, кандидатите, чиито 
проектни предложения са отхвърлени на етап оценка за Административно 
съответствие и допустимост по процедурата, могат да подадат своите писмени 
възражения до Ръководителя на Управляващия орган на ПМДР 2014 - 2020, в 
едноседмичен срок от съобщаването.  

 
Списъците на проектните предложения, които не се допускат до 

техническа и финансова оценка са публикувани на Единния информационен 
портал: https://www.eufunds.bg/bg. 

 
 Информация за оттеглените проектни предложения по процедура за 
подбор на проекти BG14MFOP001-4.007 „Екологична и устойчива рибарска 
област” от Стратегията на МИРГ„Варна-Белослав-Аксаково” също беше 
оповестена на информационния портал на Европейските структурните и 
инвестиционни фондове. 
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 УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ПМДР И МЕСТНИТЕ 
ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ СТАРТИРАХА ОСЕМ 
ПРОЦЕДУРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЧРЕЗ 
ПОДХОДА ВОМР 

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – 
Управляващ орган на Програмата за морско дело и 
рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) обяви две 
процедури чрез подбор на проекти от Стратегията 
за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак 

- Девин - Доспат“ на обща стойност над 958 030 лв.  

По едната процедура BG14MFOP001-
4.063 „Преработване на продуктите от 
риболов и аквакултури” ще се даде 
възможност на бенефициентите за въвеждане 
на ресурсно ефективни технологии и други 
инвестиции за опазване на околната среда в 
преработвателната промишленост, 
насърчаване на инвестициите в енергийна 
ефективност и възобновяеми енергийни 
източници, повишаване на конкурентоспособността чрез развитие на нови или 
подобрени продукти, процеси или управленски и организационни системи, 
гарантиране жизнеспособността на аквакултурите чрез насърчаване на 
преработването и производството им, подобряване на условията на труд и 
безопасност в преработвателните предприятия, модернизиране на 
предприятията с оглед намаляване на отрицателното въздействие върху 
околната среда. 

Чрез втората процедура BG14MFOP001-4.064 „Подкрепа за 
инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и 
туризма, в полза на малки рибарски общности“ по мярка 7.1 „Подкрепа за 
инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в 
полза на малки рибарски общности“ ще се повиши атрактивността на средата, 
свързана с предоставяне на туристически услуги и такива, в полза на рибарските 
общности на територията на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - 
Доспат“. 
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Местна инициативна рибарска 
група (МИРГ) „Варна, район 
Аспарухово-Белослав-Аксаково“ и 
дирекция „Морско дело и рибарство“ – 
Управляващ орган на Програмата за 
морско дело и рибарство 2014-2020 г. 
също през месец Юли обяви процедура 
чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.052 „Подобряване на достъпа до 

рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“, мярка 2.1.1. 
„Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия 
потенциал“.  

Мярката има за цел да насърчи социалното благополучие и 
икономическото развитие на територията на МИРГ „Варна, район Аспарухово-

Белослав-Аксаково“. Цели се развитие на рибарската област, чрез подобряване 
средата на живот  като се използва, опазва и възстановява природния, културно-
исторически и демографски потенциал, подобряване и развитие на 
техническата инфраструктура за дейности свързани с интегрираното 
използване на морските ресурси - син растеж, повишаване на енергийната 
ефективност, опазване на околната среда и подобряване на качеството на 
разтоварваните на сушата продукти, както и безопасността и условията на труд.  

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 292 000 лeвa. 

Четвъртата процедура чрез 
подбор на проекти е BG14MFOP001-
4.038 „Подобряване и използване на 
екологичните дадености на МИРГ 
„Поморие“ за рибарство и 
аквакултури, и смекчаване на 
въздействието от изменението на 
климата“.  

Мярката има за цел да повиши устойчивото развитие на територията на 
МИРГ „Поморие” от гледна точка на изменението на климата и балансирания 
подход към околната среда, чрез множество различни интервенции.  

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 350 000.00 лв. 
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Петата процедура чрез подбор на 
проекти е BG14MFOP001-4.026 МИРГ 
„Пазарджик“, мярка 2.1 
„Разнообразяване на икономическите 
дейности в рамките на сектор 
„Рибарство“ от Стратегия за ВОМР на 
МИРГ „Пазарджик“. Чрез мярката се 
цели: насърчаване разнообразяването на 
икономически дейности в сектор „Рибарство”; разнообразяване на 
производството на продукти/услуги, чрез закупуване и въвеждане в 
експлоатация на технологии, процеси, машини, съоръжения, оборудване; 
поддържане на заетостта в рибарския район и създаване на нови работни места 
посредством разнообразяване на дейностите или икономическо и социално 
преструктуриране на рибарския район.  

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 400 000,00 лeвa. 

Шестата процедура чрез подбор на 
проекти е BG14MFOP001-4.056 Мярка 03 
„Диверсификация на рибарската територия в 
дейности като туризъм, култура и услуги“ в 
МИРГ „Самоков“ от Стратегията за ВОМР на 
МИРГ „Самоков“. Подкрепата за 
инвестиционни дейности ще спомогне за 
създаването на допълнителна заетост, 
насърчаване на предприемаческия дух на 
местните жители. Прилагането на мярката е 
насочено към подпомагане развитието на 
различни видове икономически дейности като 
ресторанти, пазари, магазини и други дейности и услуги в свободното време с 
цел стимулиране продажбата и консумацията на риба и разнообразяване 
дейностите на територията на МИРГ Самоков.  

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 400 000 лв. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

web: www.nrmbg.com , e-mail: office@nrmbg.com 
 

7 
 

 Седмата процедура чрез подбор на 
проекти е BG14MFOP001-4.029 МИРГ БЧС 
Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 1 
„Подкрепа за инвестиции в иновации и 
подпомагане на риболова и 
аквакултурите, създаване на добавена 
стойност и диверсификация в рамките на 
риболовния сектор от Стратегията за 
ВОМР на МИРГ БЧС Бяла- Долни чифлик- 
Аврен“.   

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка 1 ще се даде 
възможност за цялостна подкрепа за сектор „Рибарство“ на територията на 
МИРГ, подкрепа за частните бенефициенти в сектор „Рибарство“, внедряване 
на иновации, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките на 
сектора по цялата верига от улова до крайния продукт, осигуряване 
на  безопасност, добри условия на труд, модернизация, конкурентоспособност и 
улесняване в ежедневната борба с морските стихии за рибарските общности, 
популяризиране на рибарството и продуктите от него.  

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 800 000.00 лева. 

 Осмата процедура е чрез подбор на проекти 
BG14MFOP001-4.025 по мярка МИРГ-ШКБ-2.2.1 
„Възстановяване и подобряване на природното 
наследство, културата и спорта на рибарската 
територия” от Стратегията за ВОМР на Местна 
инициативна рибарска група (МИРГ) Шабла – 
Каварна – Балчик. Общият размер на безвъзмездна 
финансова помощ е 283 760.00 лв. 

Подаването на проектните предложения се 
извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за 
управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз 
в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран 
електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет 
адрес: https://eumis2020.government.bg/ 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат 
разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди 
крайния срок за подаване на проектни предложения. 
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УО НА ПМДР И МИРГ „ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ: 
БАТАК - ДЕВИН - ДОСПАТ'' ОБЯВИХА ОБЩЕСТВЕНО 
ОБСЪЖДАНЕ ПО ПРОЦЕДУРИ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ, 
ОСЪЩЕСТВЯВАНИ С ПОДКРЕПАТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД 
ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

 

През месец Юли Управляващият орган на Програмата за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на 
Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по 
процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.064 „Подкрепа за 
инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в 
полза на малки рибарски общности“ на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - 
Девин - Доспат'' , мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с 
малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“. 

Предвиденият бюджет по процедурата е 678 030.08  лв. безвъзмездна 
финансова помощ, от които 576 325.57  лв. са от Европейския фонд за морско 
дело и рибарство и 101 704.51 лв. национално съфинансиране. 

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените 
документи можеха да се изпращат до 17:00 ч. на 09.07.2020 г., на електронна 
поща pmdr@mzh.government.bg.  

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари се взетат под 
внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант на Условията 
за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към тях. 

 
МИРГ „НЕСЕБЪР – МЕСЕМВРИЯ“ И МИРГ „ШАБЛА – 

КАВАРНА-БАЛЧИК“ АКТУАЛИЗИРАХА ИНДИКАТИВНИТЕ СИ 
ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2020 Г. 

МИРГ „Несебър-Месемврия“ и 
МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“ 
публикуваха актуализирана 
Индикативна годишна работна програма 
за 2020 г., одобрена от Управляващия 
орган на Програмата за морско дело и 
рибарство за 2020 г.  

 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
mailto:pmdr@mzh.government.bg.


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

web: www.nrmbg.com , e-mail: office@nrmbg.com 
 

9 
 

Индикативните годишни работни програми могат да бъдат намерени 
на  Единния информационен портал на ел. 
адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr, както и на интернет страницата на 
Националната Рибарска Мрежа в категория "Индикативни годишни работни 
програми на МИРГ". 

 

ЗВЕНОТО ЗА ПОДКРЕПА НА НАЦИОНАЛНАТА 
РИБАРСКА МРЕЖА ВЗЕ УЧАСТИЕ В ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН 
СЕМИНАР „СИНЯ СИНЕРГИЯ“, ПРОВЕДЕН НА 10.07.2020 Г. В 
ГРАД БУРГАС 

На 10.07.2020 в експозиционен център „Флора“ в град Бургас се проведе 
интердисциплинарен семинар „Синя синергия“ в изпълнение на 
проект„MARSPLAN-BS II - Трансгранично морско пространствено планиране 

за Черно море, България и Румъния“, организиран от Националния център за 
териториално развитие и Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството. 

Семинарът беше посветен на морското пространствено планиране в 

България, който е пряко обвързан с морската стратегия на страната, с 
Националната концепция за пространствено развитие и интегрираните 
териториални стратегии за развитие на Североизточен и Югоизточен район. 
Основният фокус на проведеното обществено обсъждане беше разработения от 
Националния център за териториално развитие проект на Морски 

пространствен план за периода 2021-2035 г.  Семинарът беше открит от 
заместник-министъра на Регионалното развитие и благоустройството г-жа 
Деница Николова. 

В рамките на първата сесия на семинара д-р Маргарита Станчева от 
Център за крайбрежни и морски изследвания - Варна запозна участниците 
с новите подходи в морското пространствено планиране, а д-р Юлия 
Спиридонова от Националния център за териториално развитие 
представи ключови моменти от концепцията за синя икономика. В своята 
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презентация д-р Станчева постави основен акцент върху 
мултифункционалното  използване на морските пространства. 

Д-р Юлия Спиридонова 
подчерта, че България попада в 
групата страни в ЕС с 
относително широко развита синя 

икономика, като крайбрежният 
туризъм осигурява около 80 % от 
работните места. Д-р Спиридонова 
разясни, че крайбрежният 

туризъм представлява сектор с 
висок потенциал за устойчиви 
работни места и постигане на син 
растеж.  

В същото време тя обърна внимание на основните слаби страни, които 
следва да се подобрят: 

• Силният натиск върху околната среда; 
• Догонващо изграждане на инфраструктура; 
• Презастрояването като обща тенденция; 
• Изключителната сезонност на крайбрежния туризъм. 

В следващата част от презентацията беше разгледан сектор „Морски 

живи ресурси“ като втория най-бързо развиващ се сектор на синята 

икономика в България.  Д-р Спиридонова подчерта, че брутната добавена 
стойност на подсектора за преработка на риба и търговия с риба е 61 млн. евро, 
като за периода 2009-2017 г. е налице увеличение с 61 %. В презентацията си д-р 
Спиридонова се спря и на други важни сектори на синята икономика 
като морския добив от минерали, нефт и газ, морски транспорт и 
пристанищни дейности,  корабостроене и кораборемонт. 

Във втората сесия от семинара бяха разгледани ключови теми за морското 
пространствено планиране като морския транспорт, сектора на рибарството и 

аквакултурите, опазването на морската среда и биоразнообразието, както и 
географските информационни системи и приложението им за морското 
пространствено планиране в България.  

Г-жа Димитрина Чакърова от Изпълнителната агенция по рибарство и 

аквакултури (ИАРА) представи основните вътрешни фактори, въздействащи 

върху развитието на сектор „Рибарство и аквакултури“ след 2007 г. а именно: 
повишената осведоменост сред рибарските общности за поддържане и 
подобряване на биологичното разнообразие и околната среда, гъсто населените 
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крайбрежни зони, зависимостта на сектора от климатичните условия и 

сезонния характер на улова, традиционно ниската консумация на риба и 

рибни продукти на глава от населението. Г-жа Чакърова обедини външните 
фактори, въздействащи върху сектора, в три големи 
групи: екологични (нарушаване на екологичния баланс на видовете, изменение 
на естествените хабитати за сметка на инвазивните видове, промени в качеството 
на водата и др.), икономически (дисбаланс на търсене и предлагане, липса на 
пазарен регулатор, инвестиции при въвеждането на нови 
технологии), социални (насърчаване и мотивация на младите хора да 
упражняват професията и да придобиват специфична квалификация). В 
рамките на презентацията бяха представени и основните конфликти с други 

сектори – морския туризъм, опазването на околната среда, морския транспорт, 
военните учения и военните пристанища, проучванията и добива на ресурси.  

Г-жа Чакърова от ИАРА посочи и конкретни примери за конфликти на 
сектор „Рибарство и аквакултури“ с другите сектори –например риболовът в 
крайбрежните зони до 2 морски мили, където се осъществява активна туристическа 
дейност, водни спортове и др. създава конфликт с морския туризъм, а нарушаването на 
флората и фауната чрез изхвърляне на нежелани продукти от риболова и вредни 
вещества създава конфликт с морската околна среда. 

В третата сесия на семинара участниците предложиха конкретни теми за 
дискусия, кaто след гласуване бяха избрани 2 основни теми, свързани с туризма 
по българското Черноморие и управлението на конфликти между различните 
сектори. Участниците се разпределиха по интереси в две групи и проведоха 
полезни дискусии по избраните теми. Звеното за подкрепа на Националната 
Рибарска Мрежа и представители на Местни инициативни рибарски групи 
взеха активно участие в проведените дискусии. В рамките на четвъртата сесия 
представители на всяка една от групите участници представиха обсъдените 
идеи, предложения и препоръки, които ще бъдат взети предвид при 
завършването на морския пространствен план. 

Повече информация за проект „MARSPLAN-BS II - Трансгранично морско 
пространствено планиране за Черно море, България и Румъния“ можете да 
намерите на интернет страницата на проекта: http://www.marsplan.ro/  
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