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Управляващият орган на ПМДР обяви три процедури чрез 

подбор на проекти за преодоляване на икономическите 

последствия от избухването на COVID-19 

 

 През месец Юни 2020 г. Управляващият орган на Програмата за морско 

дело и рибарство 2014-2020 стартира три спешни мерки, които да подпомагнат 

пряко засегнатите от COVID-19 икономически оператори и работещи в сектор 

„Рибарство и аквакултури“. Общата стойност е 16 131 718,32 млн. лв. 

безвъзмездна финансова помощ за сектор „Рибарство и аквакултури“ и е 

предназначена за борба срещу негативните последици от пандемията.  

 Безвъзмездната финансова помощ ще бъде предоставена за покриване на 

разходи на засегнатите оператори, свързани със закупуване на стоки, суровини 

и материали; разходи за съхранение; разходи за външни услуги, вкл. режийни 

разходи и разходи за логистични услуги. Чрез безвъзмездната финансова помощ 

по трите спешни мерки могат да бъдат покрити и разходите за персонал, вкл. 

разходите за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски 

за сметка на работодателя, с което ще бъде подпомагната и заетостта в сектор 

„Рибарство и аквакултури“. Мерките включват: 

 

Мярка 1.9 „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за 

преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19, 

поради временно преустановяване на риболовната дейност“ 

 Финансовата подкрепа по мярката има за цел преодоляване на 

икономическите последствия от временното преустановяване на риболовната 

дейност в България, в резултат на избухването на COVID-19. От нея могат да се 

възползват всички собственици на риболовни кораби и рибари, които са 

извършвали риболовна дейност в продължение на най-малко 120 дни в морето 

през последните две календарни години, предхождащи датата на 

кандидатстване.  

Планираният бюджет по процедурата 2 039 095,70 лв., като 

финансирането от ЕФМДР е 1 493 909.05 лева, а националното съфинансиране 

се равнява на 545 186,64 лева.  

 Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 80 000 лв. за 

риболовен кораб.  
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 Мярка 2.6 „Подкрепа за производители на риба и други водни 

организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 

COVID-19“ 

 Чрез прилагането на мярката Министерство на земеделието, храните и 

горите осигурява над 10 млн. лв. оперативен капитал за собствениците на 

аквакултурни стопанства в страната, които в резултат от пандемията COVID-

19, са били принудени временно да спрат или да намалят производството си. 

Допустими по мярката са кандидати, които са регистрирали спад в оборота за 

месеца, предхождащ месеца, в който е подадено проектното предложение, с поне 

20 % спрямо  средноаритметичния оборот през 2019 г. или средноаритметичния 

оборот за последните три години (2019, 2018 и 2017 г.).  

 Планираният бюджет по мярката е 10 503 348,65 лв., като финансирането 

от ЕФМДР е 7 877 511,49 лв., а националното съфинансиране се равнява на 2 625 

837,16 лева.  

 Безвъзмездната финансова помощ по мярката е в размер до 20% от нетните 

приходи за продажби за 2019 г., но не повече от 80 000 лв.  

 Предвид броя на аквакултурните стопанства в страната, осъществявали 

дейност през 2019 г., по тази мярка се очакват приблизително 560 проектни 

предложения.  

 

Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ 

 Тази спешна мярка на МЗХГ е пряко насочена към засегнатите от COVID-

19 преработватели в сектор „Рибарство и аквакултури“. Планираният бюджет 

по процедурата е 4 726 502,00 лв., като финансирането от ЕФМДР е 3 589 218,91 

лв., а националното съфинансиране се равнява на 1 196 406,30 лв. Допустими са 

кандидати, които са регистрирали спад в оборота за месеца, предхождащ месеца, 

в който е подадено проектното предложение с поне 20 % спрямо 

средноаритметичния оборот на предприятията за 2019 г. или 

средноаритметичния оборот за последните 3 години (2019, 2018 и 2017 г.).  

 Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 20% от нетните приходи 

за продажби за 2019 г., но не повече от 80 000 лева. 

 Кандидатстването с проектни предложения по трите мерки, свързани с 

преодоляване на последиците от COVID-19 в сектор „Рибарство и аквакултури“ 

се осъществява електронно чрез Информационната система за управление и 

наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020).  
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 Приемът по мярка 1.9. Подкрепа за собственици на риболовни кораби и 

рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на 

COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната дейност“ 

приключи на 03.07.2020 г., а крайният срок за кандидатстване по мярка 2.6. 

„Подкрепа за производители на риба и други водни организми за преодоляване 

на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и мярка 5.4. 

„Преработка на продуктите от риболов и аквакултури“ e удължен до                 

04.08.2020 г. 

 Създадена е необходимата организация за оказване на подкрепа на 

кандидатите при подготовката и електронното подаване на проектните 

предложения чрез ИСУН 2020. 

 За улеснение на кандидатите Звеното за подкрепа на Националната 

Рибарска Мрежа създаде специално видео, онагледяващо основните стъпки при 

попълване и подаване на електронния формуляр за кандидатстване, налично на  

в youtube канала и интернет страницта на Нациоланата Рибарска Мрежа на 

следните адреси:  

https://www.youtube.com/watch?v=Aw5xCRJHukE&t=1s  

https://nrmbg.com/elektronno-popylvane-i-podavane-na-elektronnia-formuliar-za-

kandidatstvane-izvynredni-merki-pmdr 

Кандидатите по процедурите за подбор на проекти могат да получат 

необходимото съдействие и подкрепа от Изпълнителна агенция по рибарство и 

аквакултури и нейните териториални звена, Местните инициативни рибарски 

групи и Звеното за подкрепа на Националната Рибарска мрежа.   

 

НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА И МЗХГ 

ПРОВЕДОХА РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ПО ТРИТЕ 

ИЗВЪНРЕДНИ МЕРКИ ОТ ПМДР 2014-2020, НАСОЧЕНИ КЪМ 

ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ 

COVID-19 

 

През месец Юни Звеното за подкрепа на Националната Рибарска Мрежа 

и дирекция "Морско дело и рибарство" в МЗХГ проведоха разяснителна 

кампания сред широк кръг заинтересовани страни от сектор "Рибарство и 

аквакултури" във връзка с обявените процедури за подбор на проекти по трите 
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извънредни мерки от ПМДР 2014-2020, насочени към преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19.  

Като част от кампанията, на 12.06.2020 г. и 17.06.2020 г. Звеното за подкрепа 

на Националната Рибарска Мрежа и служители на дирекция "Морско дело и 

рибарство" в МЗХГ проведоха онлайн обучения на тема „Мерки от ПМДР 2014-

2020 за преодоляване на последиците от COVID-19 в сектор „Рибарство и 

аквакултури“. Подготовка и електронно подаване на проектни предложения".  

В обученията участваха потенциални кандидати от цялата страна, 

представители на Местните инициативни рибарски групи, Областните 

информационни центрове и други заинтересовани страни от сектор "Рибарство 

и аквакултури". 

Презентациите от проведените събития са публикувани на интернет 

страницата на Националната Рибарска Мрежа, в рубриката „Полезни 

инструменти“ от раздел „Библиотека“, както следва: 

Презентация по мярка 1.9. „Подкрепа за собственици на риболовни 

кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от 

избухването на COVID-19, поради временно преустановяване на риболовната 

дейност“: https://nrmbg.com/prezentacia-po-mqrka-19-ot-pmdr 

Презентация по мярка 2.6 - 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“: https://nrmbg.com/prezentacia-po-mqrka-2-6-pmdr 

Презентация по мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и 

аквакултури" от ПМДР 2014-2020: https://nrmbg.com/prezentaciq-po-mqrka-5-4-

pmdr 

За улеснение на потенциалните кандидати е публикуван видео клип, 

който показва стъпките при попълване на формуляра за кандидатстване и 

подаване на проектните предложения по трите извънредни мерки от ПМДР 

2014-2020 г., наличен на следния интернет адрес:  

https://nrmbg.com/elektronno-popylvane-i-podavane-na-elektronnia-formuliar-za-

kandidatstvane-izvynredni-merki-pmdr 
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УО НА ПМДР 2014-2020 ПУБЛИКУВА СПИСЪК С ПРОЕКТИ, 

КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА 

ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ                                      

№ BG14MFOP001-4.034, МЯРКА 3.2 "ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА 

МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ И ПОДКРЕПА ЗА РАЗВИТИЕТО НА 

ДРЕБНО МАЩАБНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 

 

Списъкът на проектните предложения, които не се допускат до 

техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № 

BG14MFOP001-4.034,  Мярка 3.2 "Популяризиране на местните ресурси и 

подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура" в МИРГ 

„НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ са публикувани на Единния информационне портал 

на следната интернет страница:  https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/4728 

 

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА 

ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.040 „ЗАСИЛВАНЕ НА РОЛЯТА НА 

РИБАРСКАТА ОБЩНОСТ НА МИРГ „ПОМОРИЕ“ В МЕСТНОТО 

РАЗВИТИЕ И УПРАВЛЕНИЕТО НА МЕСТНИТЕ РЕСУРСИ В 

ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО И МОРСКИТЕ ДЕЙНОСТИ“ 

 

Дирекция „Морско дело и рибарство“– Управляващ орган на Програмата 

за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) стартира процедура чрез 

подбор на проекти BG14MFOP001-4.040 „Засилване на ролята на рибарската 

общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на 

местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности“ от 

Стратегия за ВОМР на МИРГ „Поморие“. 

Целта на процедурата е да се повиши местният капацитет за управление 

на ресурсите на територията на МИРГ „Поморие“ и включване на общността в 

процесите на управление. С реализацията на дейностите по проектите ще се 

постигне насърчаване и подпомагане на инвестиции в материални и 

нематериални активи, имащи отношение към развитието на местен капацитет 

за управлението на ресурсите на територията на МИРГ „Поморие“ в областта на 

рибарството и морските дейности, придобиване на умения и улесняване 

подготовката и изпълнението на Стратегията за местно развитие, както и за 
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разработване на проекти по други мерки на ПМДР и други механизми за 

финансиране в сектор „Рибарство”, включително създаване на капацитет за 

изпълнение на проекти финансирани от ЕСИФ в период 2014 – 2020 г. 

  

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 261 660.00   лв. 

            Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 

15 000.00 лв. 

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един 

проект е 70 000.00 лв. 

 

Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за финансирането на 

следните дейности: 

1. Ефективно управление на ресурсите, намаляване на загубите и повторно 

използване на отпадъците от производството; 

2. Създаване на постоянно действащ Форум на рибарите, като 

функционална част от МИРГ „Поморие“ за консултации, обмяна на 

информация (вкл. онлайн) сред операторите в областта на рибарството, 

провеждане на общи срещи и др.; 

3. Подобряване на знанията, включително посещения или организиране на 

обучения, учебни пътувания, семинари, работни срещи или работни 

срещи, посещение на панаири, конференции и др.; 

4. Обучения за разширяване и обогатяване на дейностите в рибарския 

сектор; 

5. Съвместен маркетинг - участие в панаири или конференции, 

организиране на панаири или конференции, дейности, свързани с 

електронния маркетинг, разработване на общ маркетингов план или план 

за действие за нови продукти или услуги, разработване на логистични 

решения, създаване на обща търговска марка на МИРГ „Поморие“, 

развитие на визуална идентичност за целевия пазар на продукта или 

продуктите; 

6. Насърчаване на рибарството и морските дела, включително 

чрез  организиране и провеждане на фестивали, изложби, младежки 

събития и др; 

7. Диверсификацията на дейностите на крайбрежните рибари в областта на 

различни услуги (кетъринг, туризъм, занаяти и др.); 
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8. Популяризиране на рибарството и морското дело чрез организиране на 

мероприятия, детски и младежки лагери, където ще може да се научи 

повече за рибарството, морските дейности и други водни дейности; 

9. Популяризиране на местните рибни продукти и техните производители; 

10. Провеждане на кампании за привличане на интереса към морската храна. 

Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет 

документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния 

информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни 

фондове: https://www.eufunds.bg, на интернет страницата на Министерството 

на земеделието, храните и горите - http://www.mzh.government.bg/bg/ и на 

интернет страницата на МИРГ „Поморие“ - http://mirg-pomorie.eu/. 

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура 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, а именно до 17:00 часа на 06.08.2020 г. 

Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: 

pmdr@mzh.government.bg. 

Краен срок за подаване на проектни предложения - 17:00 часа на                

28.08.2020 г. 

Обществено обсъждане на четири процедури чрез подбор на 

проекти на МИРГ 

През месец Юни 2020 г. 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 

четири процедура чрез подбор на проектни предложения. Две от тях са на МИРГ 

„Пазарджик“: процедура BG14MFOP001-4.059 „Производствени инвестиции в 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://www.eufunds.bg/
http://www.mzh.government.bg/bg/
https://eumis2020.government.bg/
mailto:pmdr@mzh.government.bg
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сектора на рибарството и аквакултурите“ на МИРГ „Пазарджик'' , мярка 1.1 

„Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите“ и 

BG14MFOP001-4.026 „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките 

на сектор „Рибарство“ на МИРГ „Пазарджик'' , мярка 2.1 „Разнообразяване на 

икономическите дейности в рамките на сектор „Рибарство“. 

Предвиденият бюджет по първата процедура е 386 749,23 лв. безвъзмездна 

финансова помощ, от които 328 736,85 лв. са от Европейския фонд за морско дело 

и рибарство и 58 012,38 лв. национално съфинансиране, а по втората 

– 400 000,00 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 340 000,00 лв. са от 

Европейския фонд за морско дело и рибарство и 60 000,00 лв. национално 

съфинансиране. 

Другите две процедури чрез подбор на проекти, обявени за обществено 

обсъждане, са: BG14MFOP001-4.060 „Инвестиции в качеството на живот и 

привлекателността на рибарския район“в  МИРГ „Поморие“ , мярка 4 

„Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на рибарския район“ 

и BG14MFOP001-4.063 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” 

на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат'', мярка 5.4 

„Преработване на продуктите от  риболов и аквакултури”. Предвиденият 

бюджет по процедурата на МИРГ „Поморие“ е 581 010.81 лв. безвъзмездна 

финансова помощ, от които 493 859.19 лв. са от Европейския фонд за морско дело 

и рибарство и 87 151.62 лв. национално съфинансиране, а на МИРГ „Високи 

Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат'' – 280 000 лв. безвъзмездна финансова 

помощ, от които 238 000 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство 

и 42 000 лв. национално съфинансиране. 

Кандидатите имат възможност да задават своите въпроси съобразно 

посочените конкретни дати на Единния информационен портал на следния 

интернет адрес: https://www.eufunds.bg и на електронна 

поща pmdr@mzh.government.bg.  

Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат 

взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант 

на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение и приложенията към 

тях. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://www.eufunds.bg/
mailto:pmdr@mzh.government.bg.
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МИРГ „Самоков“ и МИРГ „Поморие“ актуализираха 

индикативните си годишни работни програми за 2020 г. 

Местните инициативни рибарски групи „Самоков“ и „Поморие“ 

публикуваха актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2020 г., 

одобрена от Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство за 

2020 г. 

Актуализираните индикативни годишни работни програми на двете 

Местни инициативни рибарски групи 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". 

В началото на месец Юни FARNET проведе онлайн среща за 

Управляващите органи на Програмите за морско дело и 

рибарство и Националните Рибарски Мрежи в ЕС 

Основните две теми на проведената в периода 08-09 Юни 2020 г. среща на 

Управляващите органи и Националните Рибарски Мрежи в ЕС бяха 

адаптирането на сектор „Рибарство и аквакултури“ към ситуацията, породена 

от пандемията COVID-19, както и програмирането на подхода ВОМР в 

рибарските райони през следващия програмен период.  

В рамките на събитието Управляващите органи от държавите-членки 

споделиха и обмениха опит относно мерките за преодоляване на последиците от 

COVID-19 в сектор „Рибарство и аквакултури“ и напредъка в подготовката за 

следващия програмен период. 

ГД „Морско дело и рибарство“ на Европейската Комисия подчерта 

необходимостта от активно сътрудничество между Управляващите органи, 

Националните Рибарски Мрежи и МИРГ, както и въвличането на други 

заинтересовани страни, в проектирането на начина на прилагане на подхода 

ВОМР през следващия програмен период.  

По време на онлайн мероприятието бяха разгледани важни въпроси за 

бъдещето на подхода ВОМР в следващия програмен период, например: 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://nrmbg.com/podhodyt-vomr-i-mirg/indikativni-godishni-programi-za-rabota-na-MIRG
https://nrmbg.com/podhodyt-vomr-i-mirg/indikativni-godishni-programi-za-rabota-na-MIRG
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Каква роля ще има подходът ВОМР в Програмата, финансирана от ЕФМДР през 

следващия програмен период? 

Как МИРГ могат да се превърнат в първа линия за справяне с кризата, породена 

от COVID-19 в рибарските райони, но също така как могат да стимулират 

възстановяването през следващите месеци и години? 

Подкрепата за местните вериги за доставка и насърчаването на местния улов 

бяха представени като примери за конкретни действия, предприети от МИРГ за 

адаптиране към COVID-19.  

В рамките на онлайн срещата ГД „Морско дело и рибарство“ на 

Европейската комисия представи предприетите мерки за улесняване 

прилагането на ЕФМДР за адаптиране към ситуацията с COVID-19, както и 

различни мерки предприети в ЕС за адаптиране към ситуацията, предизвикана 

от пандемията COVID-19. Бяха представени начините, по които националните и 

местните органи адаптират законодателството си и конкретните мерки за 

подкрепа на сектор „Рибарство и аквакултури“приложени за справяне с 

негативните последици от пандемията. Подкрепата за местните вериги за 

доставка и стимулирането на местния улов бяха представени като примери за 

конкретни мерки, предприети от МИРГ за адаптиране към ситуацията.  

 Пълен преглед на събитието, както и презентациите от него са 

публикувани на интернет страницата на FARNET  на адрес: 

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/managing-

authorities/farnet-managing-authorities-meeting-brussels-26-27-march_en , както и 

на интернет страницата на Националната Рибарска Мрежа, в рубриката 

„Полезни инструменти“ от раздел „Библиотека“.  

През ноември FARNET организира Десети Транснационален 

семинар за МИРГ от Средиземно и Черно Море 

В периода 25-27 Ноември 2020 г. в град Šibenik, Хърватия, FARNET 

(Европейската мрежа на рибарските райони) организира своя 10-ти 

Транснационален семинар за МИРГ на тема "Ефективни местни проекти за 

устойчиво Средиземно и Черно море".  

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/managing-authorities/farnet-managing-authorities-meeting-brussels-26-27-march_en
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/managing-authorities/farnet-managing-authorities-meeting-brussels-26-27-march_en
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Семинарът е организиран от FARNET по инициатива на Генерална 

дирекция "Морско дело и рибарство" на Европейската комисия, с подкрепата на 

Министерство на земеделието на Хърватия и МИРГ GALEB. 

Целите на семинара са: 

• Повишаване на капацитета на МИРГ за разработване и изпълнение на 

ефективни местни проекти, които допринасят за устойчивостта на рибарството, 

аквакултурите и туризма в Средиземно и Черно море, като същевременно 

защитават морските екосистеми, от които зависят; 

• Стимулиране обмяната на опит, ученето и сътрудничеството и 

насърчаване на нови възможности за финансиране. 

Предварителната програма за събитието е налична на ел. адрес: 

https://nrmbg.com/image/catalog/pdf/ct3_medseminar_draft-agenda.pdf 

Основният език за комуникация по време на семинара ще бъде английски, 

като ще бъде осигурен превод на допълнителни три езика за всяка пленарна 

сесия и някои работни групи. 

Регистрация:  

Събитието е специално насочено към мениджъри и членове на органите 

на управление на МИРГ и броят на местата за участие в мероприятието е 

ограничено. 

За представители на МИРГ са осигурени около 90 места, като ще бъдат 

запазени места и за представители на Управляващите органи и Националните 

рибарски мрежи. Участниците ще бъдат избрани на база техните отговори в 

регистрационната форма. 

Участието в събитието изисква предварителна регистрация чрез онлайн 

регистрационната форма, налична на следния адрес: 

https://form.jotform.com/201473675408357 

Организация на мероприятието: 

Разходите за пътни и настаняване (2 нощувки) за избраните за участие 

представители на МИРГ ще бъдат покрити от FARNET. Организаторите 

съобщават, че участниците могат да се включат и в работни посещения на 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://nrmbg.com/image/catalog/pdf/ct3_medseminar_draft-agenda.pdf
https://form.jotform.com/201473675408357
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проекти, реализирани от МИРГ GALEB. Участието в посещенията е по избор, 

като то може да изисква една допълнителна нощувка, разходите за която следва 

да бъдат покрити от участниците за собствена сметка. 

Организаторите на събитието информират всички потенциални 

участници, че предвид ситуацията с COVID-19, ще през месец Септември ще 

оценят възможностите за пътуване в Европа и ако обстановката позволява, в края 

на Септември ще изпратят потвърждение на избраните за участие. В случай че 

ограниченията за пътуване в Европа продължават да действат към месец 

Септември 2020 г., събитието може да бъде адаптирано към текущата ситуация, 

включително има вероятност то да бъде проведено онлайн.  

На 27 Юни в град Варна Черноморски улов в партньорство 

със Сдружение „Таляна“ и Риболовно Сдружение „Черноморски 

Изгрев“ организира специално събитие по случай 

Международния ден на рибарите и риболов 

 

"НАВЪТРЕ: СРЕЩА ОТБЛИЗО С РИБАРИТЕ И РИБОЛОВА В ЧЕРНО МОРЕ" - 27 

ЮНИ, МОРСКА ГАРА-ВАРНА 
 

Официалното откриване на 

инициативата беше на 27 Юни 

2020 г. на Морска Гара-Варна, 

където специално за събитието 

акостира флотилия от 

рибарски кораби – част от 

Сдружение „Черноморски 

Изгрев“. Гостите имаха 

възможност да разгледат 

акостиралите рибарски 

кораби и да се запознаят 

отблизо с неподправеното 

ежедневие на рибарите. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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Като част от инициативата, на територията на Морска Гара – Варна беше 

представена любопитна фотоизложба под надслов: „НАВЪТРЕ: среща отблизо с 

черноморския риболов“. 

 

 

 

 

 

 

 

За заснемането на кадрите в изложбата авторът Неделчо Хазърбасанов 

прекарва два дни в компанията на варненски рибари – част от екипажа 

на риболовните кораби „Лаврак“ и „Барбун“, за да улови онези неподправени 

моменти, които превръщат риболова в начин на живот. Изложбата съдържа над 

30 уникални фотографии, заснети дни преди откриването и представящи по 

неповторим начин симбиозата между репортажната актуалност на сюжетите и ретро-

естетиката на лентовата фотография.  

В периода 26-28 Юни Бургас беше домакин на Тематичен 

Миден Уикенд 

Oт 26 юни до 28 юни в 

град Бургас се проведе 

Тематичен Миден Уикенд, в 

който мидени ферми и 

множество ресторанти на 

територията на община 

Бургас представиха своите 

кулинари изкушения. По време 

на Мидения Уикенд гостите 

на Бургас имаха възможност да 

се насладят на страхотни кулинарни изкушения и богата културна програма. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
http://port-varna.bg/
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По случай Международния ден на риболова остров Света Анастасия 

посрещна своите гости с мидено блюдо, приготвено по традиционна 

рецепта с миди, добити директно от фермата на острова. Инициативата 

на остров Света Анастасия е част от Тематичния Миден Уикенд в Бургас, който 

има за цел да популяризира местните морски продукти и кулинарни традиции 

в региона, както и невероятните туристически забележителности в района на 

Бургас. 

17 ресторанта от района на Бургас се включиха в кампанията на община 

Бургас, като по време на Тематичния Миден уикенд предложиха свои собствени 

вариации на ястия, в които основният продукт са мидите. Гостите на Бургас 

имаха възможност да изберат ресторант, който да посетят по време на 

Тематичния Миден Уикенд, благодарение на специално разработената за 

целта интерактивна карта. Миденият уикенд беше съпътстван и от богата 

културна програма. 

 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
http://umap.openstreetmap.fr/bg/map/2020-weekend-in-burgas2020_472439#11/42.5112/27.4986

