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СТАРТИРА ПРОЕКТ 4BIZ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА СИНЯТА 
ИКОНОМИКА В ЧЕРНОМОРСКИЯ РЕГИОН 

 

Основната цел на проект 4BIZ е да се разработи рамка за сътрудничество, 
която да обедини заинтересованите страни от синята икономика в ЕС и 
допустимите черноморски държави извън ЕС, за да идентифицират и да 
отговорят на нуждите от изграждане на местен капацитет за насърчаване на 
иновациите, дигитализацията и инвестициите в синята икономика на Черно 
море с основен фокус върху рибарството и аквакултури, крайбрежен и морски 
туризъм и морски транспорт. 

От българска страна Морски Клъстър България участва в консорциума, 
който включва партньори от Румъния, Украйна, България, Турция, Грузия, 
Гърция и Франция - агенции за регионално развитие, търговски камари, 
иновативни клъстъри, университети и организации в подкрепа на бизнеса. 
              Проектът се финансира от Европейската комисия, чрез Европейската 
изпълнителна агенция по климата, инфраструктурата и околната среда, по 
програмата на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури 
(EMFAF) и е с продължителност 24 месеца. 

4Biz е част от инициативите за подкрепа и насърчаване на устойчивото 
развитие в Черноморския регион в рамките на Общия дневен ред за Черно 
море. 
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Приключи успешно пилотният курс за научни водолази по 
проектa Science Diver 

 

От 8 до 17 юли на Маслен нос се проведе пилотният курс за научни 
водолази по проектa Science Diver на ЕК 863674 – EMFF Blue Economy 2018 – Blue 
skills, организиран от Морски Клъстър България с подкрепата на Института по 
океанология към БАН и Българска национална асоциация по подводна 
дейниост (БНАПД). 10 студенти и изследователи от България, Европа и 
Латинска Америка участваха в пилотна програма за обучение на научни 
водолази по проект Science Diver, която се провежда на паралелен принцип в 

четири различни локации в Европа. 
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През десетте дни на обучението курсистите преминаха обща 
практическа подготовка, придобивайки технически способности, които се 
използват в научните дейности под вода в области като морска биология, 
подводна фотография, подводна археология и подводна фотограметрия. 
Специално внимание бе обърнато на сигурността и безопасността при 
изпълняване на подводните изследвания, които имаха за цел да възпроизведат 
работата на един изследователски екип с равно участие на всички членове от 
различни научни области. 

                

Преминалите курса получиха правото да се сертифицират за научен 
водолаз от международни водолазни организации като CMAS и ESDP. Курсът 
бе осъществен с финансовата подкрепа на проекта ScienceDIVER, финансиран 
от Европейския фонд за морско дело и рибарство на Европейския съюз. (Project 
id: 863674 – EMFF Blue Economy 2018 – Blue Careers). 

 

Одобрен е проект “Солта – традиция и културно богатство 
на Поморие”. Предстои обновяване на Музея на солта и 

прилежащата му инфраструктура 
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„Солта – традиция и културно 
богатство на Поморие“ е името на 
проектното предложение на Община 
Поморие, което бе одобрено за 
финансиране по Програмата за 
морско дело и рибарство 2014-2020. 
Изпълнението на проекта включва 
ремонтно-възстановителни дейности 
на сградата на Музея на солта и 
прилежащата му солна 
инфраструктура. Предвижда се: нов 
дизайн и специализирано 
оборудване; подобряване на 
средствата за експониране – табла, 
витрини, осветителни тела; поправка 
на солни тигани и каналите към тях, 
валове, кристализатори, лугов басейн; 
ремонт на дървена рампа – 
атракцион, подпорна стена, рампа за 
осигуряване на достъпна среда за 
хора в неравностойно положение, два 
дървени шлюза; подмяна на 
изгнилите дъски и колове на валовете 
и каналите в басейните; почистване 
на дъната; обновяване на дъски и 
носещи дървени колчета на солни 
клетки; ремонт на канала на езерото – 
изпарител.  По проекта ще бъдат 
закупени: потопяема дренажна помпа 
за замърсени/ солени води, 40 броя 
аудио гидове, широкоекранен 
телевизор за експониране, система от 

мултимедиен проектор и 
автоматичен екран, система за 
видеонаблюдение и нов тип 
микроскоп. 

     Посредством безвъзмездната 
финансова помощ, чрез която ще се 
реализира конкретното проектно 
предложение, ще се  спомогне и за 
подобряване на цялостния облик на 
града, което е от изключителна 
важност, предвид важността на 
туризма като структуроопределящ за 
икономиката отрасъл. В резултат от 
изпълнението на проектните 
дейности ще се постигне насърчаване 
и подпомагане на инвестициите в 
създаването, подобряването или 
разширяването на малки обекти от 
средата на живот, туристическото, 
културното, природното и морското 
наследство, разнообразяване на 
социалните услуги и 
диверсификация на дейностите на 
територията на МИРГ-Поморие. 

    Срок за изпълнение – 16 месеца 
  Обща стойност: 390 661.03 лв без 
ДДС (Финансиране от ЕС: ЕФМДР –
  332 061,88 лв без ДДС; Национално 
финансиране – 58 599,15 лв без ДДС) 

 

Лятна културна програма „Море от Вино“ – Поморие 2022 
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03.08.2022 г. 
19:00 ч. 

Изложба  „Море…Земя // 
Mare…Terra” 

ГХГ „Дечко Стоев” – гр. 
Поморие 

04.08.2022 г. 
20:00 ч. 

„Отражения”  – концерт с 
Орлин Горанов и солисти 
на                                     МДТ „К. 

Кисимов“  –  /билети/ 

НЧ „Просвета1888” – гр. 
Поморие 

06.08.2022 г. 
20:00 ч. 

Концерт на Тракийско 
дружество „Одринска епопея” 

Външна сцена на НЧ 
„Просвета1888” – гр. Поморие 
  

07 -14.08.2022 
г. 

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА МОРЕТО 

07.08.2022 г. 
20:30 ч. 

21:00 ч. 

ПАРАД НА ВЕТРОХОДНИТЕ 
СЪДОВЕ 
Посрещане на Нептун 

Пристанище 
Стария кей 

09.08.2022 г. 
20:30 ч. 

Концерт – спектакъл на 
Танцова формация „Петлите” 

Външна сцена на НЧ 
„Просвета1888” – гр. Поморие 

10.08.2022 г. 
19:00 ч. Концерт на Богдан Томов 

Външна сцена на НЧ 
„Просвета1888” – гр. Поморие 

11.08.2022 г. 
18:30 ч. 

Детски празник -рисунка на 
асфалт и танцово училище 

Пл.” Св.Св. Кирил и 
Методий” – гр. Поморие 

14.08.2022 г. 
20:30 ч. 

 „Енио Мориконе – киното в 
ноти”,  Държавна опера -
Бургас 

Външна сцена на НЧ 
„Просвета1888” – гр. Поморие 

16.08.2022 г. 
19:00 ч. 

Представяне на книгата 
„Намасте” и среща с автора 
Васил Хаджиилиев; 
Фотоизложба „Моята 
невероятна Индия” 

Фоайето на НЧ „Просвета 
1888” – гр. Поморие 
  

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 
 

 

17.08.2022 г. 
20:00 ч. Концерт на група „Спринт” 

Външна сцена на НЧ 
„Просвета1888” – гр. Поморие 

19.08.2022 г. 
17:00 ч. 

WORLD FOLK-Световен 
шампионат по фолклор 

Външна сцена на НЧ 
„Просвета1888” – гр. Поморие 

20.08.2022 г. 
17:00 ч. 

WORLD FOLK-Световен 
шампионат по фолклор 

Външна сцена на НЧ 
„Просвета1888” – гр. Поморие 

23.08.2022 г. 
20:30 ч. Концерт на група „Дежа Вю” 

Външна сцена на НЧ 
„Просвета1888” – гр. Поморие 

25.08.2022 г. 
20:00 ч. 

Театрална постановка „Петък 
13” 

НЧ „Просвета1888” – гр. 
Поморие 

26.08.2022 г. 
17:00 ч. 

WORLD FOLK-Световен 
шампионат по фолклор 

Външна сцена на НЧ 
„Просвета1888” – гр. Поморие 

27.08.2022 г. 
17:00 ч. 

WORLD FOLK-Световен 
шампионат по фолклор 

Външна сцена на НЧ 
„Просвета1888” – гр. Поморие 

01 –
  04.09.2022 г. 

Яворови дни 
НЧ „Просвета1888” – гр. 
Поморие 

04.09.2022 г. 
Културен маратон „Камък и 
Вода” 

Външна сцена на НЧ 
„Светлина 1939” – гр. 
Поморие 

06.09.2022 г. 
20:00 ч. 

Закриване на празниците 
„Море от вино”- концерт на 
Ансамбъл „Гайтани” 

Външна сцена на НЧ 
„Просвета1888” – гр. Поморие 

10 -11.09.2022 
г. 
19:30 ч. 

„Ритъмът на морето”- 
фестивал на духовите 
оркестри, мажоретни и 
съвременни танци 

Външна сцена на НЧ 
„Просвета1888” – гр. Поморие 

05 – 
15.09.2022 г. 

Пленер „Светът е море” гр. Поморие 
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По проект Община Несебър създава „Черноморски портал 
за археология, история и култура” 

 
3D статично и мобилно 

оборудване за сканиране и 
моделиране на културни ценности 
(музейни експонати, археологически 
разкопки и исторически паметници) 
беше представено от Община 
Несебър. Оборудването е осигурено 
по проект № BSB867 „Черноморски 
портал за археология, история и 
култура“/ARHICUP, финансиран от 
Съвместна оперативна програма за 
трансгранично сътрудничество по 
Европейския инструмент за съседство 
Черноморски басейн 2014–2020“.  

В рамките на проекта е 
изграден и уеб портал, като 
продължава създаването на 
дигиталното съдържание, което ще 
изпълни отделните секции на 
платформата: интегрирана 
библиотечна система, цифрова 
библиотека за описание и 
представяне на библиографски, фото, 
аудио, видео данни, програма за 
представяне на 3D модели на 
културни ценности и цифрова 
колекция от стари карти на 
Черноморския регион с Web-ГИС за 
георефериране на представените 

обекти. Онлайн порталът е изграден 
на специален сървър с възможност за 
събиране и представяне на цифрови 
данни в различни формати.  

Чрез ефективното 
партньорство на международния 
екип: Национален Исторически 
Музей на Република Молдова и 
Музей за Национална История и 
Археология Констанца, Румъния, по 
проекта са избрани и съвместно се 
създават 3D модели на исторически и 
културни обекти, емблематични за 
участващите страни. За тази цел е 
осигурено ново техническо 
оборудване, чрез което се създават 
условия, осигурява се ресурс и се 
изгражда капацитет, необходим за 
реализирането на цифровото 
конвертиране на място.  

През 2021 г., като част от 
проектните дейности Община 
Несебър е организирала изложби на 
стари географски карти, които 
представят присъствието на 
Черноморския регион в европейската 
картография през вековете, а през 
настоящата година е проведена 
съвместната научна експедиция в 
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южна Румъния, където с помощта на 
мобилното оборудване, на терен са 
сканирани археологически обекти. 

Участието на Община Несебър 
в процеса по дигитализация на 
културното наследство е залог за 
бъдещо ѝ успешно развитие в популя

ризирането на местните културни це
нности - от една страна създаване на 
качествени продукти с допълнителна 
атрактивност, разширен и подобрен 
достъп, а от друга страна - 
тяхното  опазване и съхранение.  

 
 

Доклад на ЕК за изпълнението на Механизма за 

възстановяване и устойчивост 

 

Съгласно задълженията си по 
Регламента за създаването на 
Механизма за възстановяване и 
устойчивост (МВУ), в края на юли 
Европейската комисия (ЕК) 
публикува доклад за изпълнението 
му: 
https://ec.europa.eu/commission/pre
sscorner/detail/en/mex_22_4784 . 

В доклада, който обхваща 
периода до 30 юни 2022 г. и включва 
обзор на Плановете за 
възстановяване и устойчивост (ПВУ) 
на 25 от държавите-членки, 
включително на България, се 
констатира че 18 месеца от 
одобряването на МВУ, 
изпълнението му напредва бързо и е 

в съответствие с графика на 
реформите и инвестициите, 
заложени в Националните ПВУ. 

100 млрд. евро са изплатените 
средства по МВУ, представляващи 
около 20% от общото финансиране. 
56.6 млрд. евро авансово 
финансиране на 21 държави-членки 
и 43 млрд. евро реални плащания на 
6 държави (Хърватия, Франция, 
Гърция, Италия, Португалия и 
Испания), са осъществени.  

Като „балансиран“ определя 
Комисията напредъка в прилагането 
на заложените в ПВУ реформи. 
Сред примерите за осъществени 
реформи са: приетият от Хърватия 
Закон за алтернативните горива в 
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транспорта; осъществената от 
Франция реформа, свързана с 
управлението на публичните 
финанси; приемането и 
прилагането от Гърция на Закон за 
управление на отпадъците и др. 

Държавите-членки, както 
констатира Комисията, са 

извършили и значителен брой 
инвестиции, като примери в това 
отношение са: 

Предоставена от Хърватия 
подкрепа на фирмите за 
повишаване на енергийната им 
ефективност и използването на 
възобновяема енергия в 
промишления сектор; 
Отпуснати от Франция 400 хил.  
гранта за обновяване на частни 
жилища; 

Обявен от Гърция търг за 
изграждане на 13 регионални 
центъра за гражданска защита чрез 
схеми за публично-частно 
партньорство; 

Закупуване на 600 хил. 
компютъра за ученици и учители от 
Португалия и др. 

Предприети са и редица 
действия, за да се осигури видимост 
на подкрепата от МВУ, например 
стартирането на национални 
уебсайтове по ПВУ. Комисията също 
поддържа уебсайт на МВУ, на който 
са публикувани и Националните 
ПВУ, както и връзки към 
съответните национални 

уебсайтове:https://ec.europa.eu/info
/business-economy-euro/recovery-
coronavirus/recovery-and-resilience-
facility_en. ЕК стартира и кампания 

NextGenEU, за повишаване на 
осведомеността в цяла Европа 
относно обхвата и целите на 
възстановяването. Скоро се 
предвижда да се анонсират и 
постигнатите конкретни ползи от 
проекти, финансирани от МВУ във 
всяка държава-членка. 

Зеленият преход: 
Съгласно Механизма, 37% от 

средствата в Националните ПВУ 
следва да са насочени към 
адресирането на климатичните 
промени, т.е. зеления преход. 
Прегледът на 25-те плана показва, че 
този ресурс е общо около 40%, като 
доста държави-членки са насочили 
над половината от разпределените 
им средства към климатичните 
цели. С най-висок дял заделени 
средства за зеления преход в 
Националния си ПВУ е Люксембург 
с 60.9% , следва Дания с 59.5% и 
България с 58.9%. Най-нисък е делът 
на тези разходи в плановете на 
Гърция и Италия- от по 37.5%. 

МВУ, освен помощта за 
постигане на целите на ЕС за 
намаляване на нетните емисии на 
парникови газове с най-малко 55% 
до 2030 г. и за климатична 
неутралност до 2050 г., насърчава и 
устойчивата мобилност, 
повишаването на енергийната 
ефективност и по-голямото 
използване на възобновяеми 
енергийни източници. Мерките, 

подкрепяни от ПВУ, ще допринесат 
и за намаляване на замърсяването 
на въздуха, насърчаване на 
кръговата икономика, 
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възстановяване и опазване на 
биоразнообразието и т.н. 249 млрд. 
евро от общата сума за 25-те 
държави-членки е предназначена за 
мерки, допринасящи за зеления 
преход. Примерите за реализирани 
етапни мерки са: инвестиции във 
Франция в подкрепа на енергийно 

ефективното обновяване и 
основното саниране на частни и 
социални жилища; въведеното в 
Италия ново законодателство за 
насърчаване на производството и 
потреблението на биометан; 
приетата законодателна рамка в 
Гърция за инсталирането и 
използването на зареждаща 
инфраструктура за електрически 
превозни средства и др. 

Дигиталната трансформация: 
За цифровата 

трансформация, при изискване от 
минимум 20%, насочените средства 
са около 26% от националните 
алокации или общо около 127 млрд. 
евро. Германия и Австрия ще 
инвестират най-много ресурс в 
сектора, около 53% от националните 
си алокации. Хърватия и Швеция са 
с най-малкия дял на планирани 
инвестиции, съответно от 20.4% и 
20.5%. България е отделила 26% за 
цифровизацията. 

Изпълнени са 44 етапни цели, 
а примерите са: 

Разработването на Портал за 
дигитален туризъм от Италия; 

Приети от Франция шест 
стратегии за ускоряване на 
иновациите в ключови цифрови 
технологии (квантови технологии, 

киберсигурност, цифрово 
образование, културни и творчески 
индустрии, 5G, облачни 
технологии); 

Създадено звено в Хърватия за 
изпълнение и управление на 
проекти за цифрова трансформация 
в Министерството на земеделието, 

което ще гарантира най-малко 30 
цифровизирани публични услуги, 
платформа за интелигентно 
земеделие и публично достъпна 
информационна система за 
проследяване. 

Интелигентният, устойчивият 
и приобщаващият растеж: 

Държавите-членки са 
включили много реформи и 
инвестиции в ПВУ, които 
допринасят за насърчаване на 
интелигентния, устойчивия и 
приобщаващия растеж. Планирани 
са значителен брой мерки, пряко и 
косвено подпомагащи МСП. Общо 
25-те плана допринасят с около 235 
млрд. евро за насърчаването на 
растежа. 

От общо 228 изпълнени цели 
и постигнати резултати, 115 
допринасят за възстановяването и 
насърчаването на устойчивия 
растеж. Държавите-членки са 
стартирали както реформите, така и 
инвестиции в подкрепа на МСП - за 
възстановяване и подобряване на 
достъпа им до финансиране. 
Например Гърция ще реформира 

бизнес средата си  чрез намаляване 
на административната и 
регулаторна тежест върху бизнеса, 
включително за МСП. Реформата 
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ще ограничи стойността и 
продължителността на различни 
процеси, като получаване на кредит, 
електроснабдяване, регистриране на 
собственост и получаване на 
разрешение за строеж. Реформа на 
обществените поръчки също се 
предвижда в гръцкия план, с цел 

подобряване на достъпа на МСП до 
тях. 

Реформа в сферата планира и 
Италия, която ще опрости 
правилата и процесите, ще увеличи 
правната сигурност за бизнеса, 
ускори възлагането на обществените 
поръчки и намали сроковете за 
плащания от страна на публичните 
възложители, което ще бъде от полза 
и за МСП. 

Социалното и 
териториалното сближаване: 

Планираната подкрепа в 25-те 
ПВУ е около 222 млрд. евро. 82 са 
изпълнените етапни цели. Примери 
в това отношение са: 

Инвестиции във Франция за 
обновяването на локални ж.п. 
линии и реформа за прехвърляне на 
правомощия на местното ниво. В 
ход са и проекти за изграждане на 
пътни ленти за обществения 
транспорт и споделените 
пътувания; 

Инвестиции в Италия, 
насочени към уязвимите групи и 
предотвратяване на 
институционализацията, чрез: 

подкрепа на уязвими семейства, 
деинституционализация на грижите 
за възрастните хора, укрепване на 
домашните социални услуги за 

предотвратяване на 
хоспитализацията и подобряване на 
социалните услуги за 
предотвратяване на „прегарянето“ 
сред социалните работници, 
въвеждане на реформа за 
модернизиране на активните 
политики на пазара на труда и 

подобряване на системата за 
професионално обучение; 

Реформа в Португалия за 
разработване на Национален 
жилищен план, придружен от 
инвестиции за подобряване на 
жилищния фонд на регионално 
ниво; 

План за действие за справяне 
с енергийната бедност в Гърция, 
който включва целенасочени 
политики и мерки за подобряване 
на енергийната ефективност на 
жилищните сгради на 
икономически уязвими 
домакинства. 

Здравеопазване, 
икономическа, социална и 
институционална устойчивост, за 
повишаване на готовността и 
капацитета за реагиране при кризи: 

Реформите и инвестициите в 
сектора са за около 87 млрд. евро. 98 
етапни цели вече са изпълнени, като 
примери са: 

Подобрената националната 
здравна система във Франция с 
реформа, опростяваща 
управлението на болниците; 

Пътна карта в Гърция за 
цялостна реформа за кодификация 
и опростяване на данъчното 
законодателство; 
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Италия реформира 
гражданското и наказателното си 
правосъдие и инвестира в 
цифровото оборудване на 
болниците си; 

Португалия подкрепи 
цифровизацията на публичната 
администрация и прие нов Закон за 

психичното здраве, който определя 
принципите за организация на 
грижите по психично здраве; 

Хърватия прие нов Закон за 
предотвратяване на конфликта на 
интереси и Антикорупционна 
стратегия за периода 2021-2030 г. 
Одобрен е и Национален план за 
развитие на здравеопазването 2021-
2027 г., в който се определят 
конкретни цели, мерки и дейности, 
насочени към подобряване на 
здравната система. 

Редица държави-членки 
планират да инвестират и в 
укрепването на киберсигурността 
си, както и в стратегически важни 
сектори като аеронавтиката и 
космическия сектор във Франция. 

Политиките за следващото 
поколение: 

Основен акцент са мерките, 
насочени към следващото 
поколение, децата и младежите в 
сферите на образованието, 
обучението, грижите в ранна детска 
възраст, както и мерки за 
подпомагане на младежката заетост. 
Примери за мерки с изпълнени 

етапни цели са: 
План за действие за справяне 

с младежката безработица в 
Испания в рамките на по-широка 

реформа за модернизиране на 
активните политики на пазара на 
труда; 

Субсидии за чиракуване, 
стимули за висше образование и 
подкрепа за научните изследвания и 
развитието на иновационните 
екосистеми във Франция и др.. 

В доклада е описан и 
приносът на МВУ за справяне с 
неравенствата между половете. 
Посочва се, че ковид кризата е 
изострила предизвикателствата, 
свързани с неравенството между 
половете в ЕС. Нивото на заетост на 
жените с малки деца в ЕС е с 11.8 
процентни пункта по-ниско от това 
на жените без деца през 2020 г. 
Физическото и психо-социалното 
въздействие на пандемията също 
увеличава неравенствата и оказва 
въздействие върху жените, децата и 
групите в неравностойно 
положение. Важен фактор, който ЕК 
отбелязва, е и засиленото домашно 
насилие. 

129 мерки в 25-те ПВУ-та се 
считат за насочени към равенството 
между половете. Примери за мерки 
с изпълнени етапни цели са: 
създадения в Италия фонд за 
подкрепа на женското 
предприемачество; въведените в 
Испания задължения за 
работодателите за осигуряване на 
равно заплащане на мъжете и жени 
и др. 

Регламентът за МВУ 
предвижда и предоставянето на 
заеми по ПВУ до 360 млрд. евро. 
Досега размерът им е около 165 
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млрд. евро, като от тях 122.6 млрд. 
евро са отпуснати на Италия.   

В края на доклада Комисията 
прави заключение, че дори на тази 
ранна фаза от реализацията си МВУ 
доказва полезността си. 
Очакванията са плановете насочат 
мерки за справяне и с новата криза, 

пред която е изправен ЕС, 
произтичаща от руската инвазия в 
Украйна. В този контекст се призова 
за по-високо ниво на целите за 
подобряване на устойчивостта на 
енергийните доставки в Съюза, за 

намаляване на зависимостта от 
вноса на енергия и за подкрепа за 
справедливия преход. Всичко това, 
според Брюксел, изисква 
комбинация от допълнителни 
инвестиции и реформи, както на 
европейско, така и на национално 
ниво. В този контекст са и 

предложенията на Комисията от 
май, по които се очаква старт на 
дебата по същество през есента, 
известни като REPowerEU - 
https://www.old.namrb.org/dopalnit
elni-sredstva-v-npvu-po-repowereu 

 

УО на ПМДР публикува списък на проектните 
предложения, които не се допускат до техническа и финансова 
оценка по процедура от Стратегията за ВОМР на МИРГ Бяла-
Долни чифлик-Аврен 

 

мярка 2 „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“ 
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Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа 
и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.093 
„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 за ВОМР на МИРГ Бяла-Долни чифлик-Аврен може да 
видите ТУК. 

 

До 20 септември секторите "Хотелиерство" и 
"Ресторантьорство" могат да кандидатстват за финансиране към 
ЕК за възстановяване на измерването и предотвратяването на 
хранителните отпадъци 

 
До 20 септември т.г. секторите 

"Хотелиерство" и "Ресторантьорство" 
могат да кандидатстват за 
финансиране към Европейската 
комисия (ЕК) за възстановяване на 
измерването и предотвратяването 
на хранителните отпадъци. Общият 
бюджет на подпомагането е 2 250 000 
евро. 

Борбата против 
разхищаването на храни е основно 
ключово направление, заложено в 
стратегията на ЕС "От фермата до 
трапезата", която има за цел да 

направи продоволствените системи 
обективни, здравословни и 
екологосъобразни. 

По данни на Европейска 
комисия, в Европейския Съюз 

годишно по веригата за доставки на 
храни се генерират към 88 млн. тона 
хранителни отпадъци, като 
обвързваните с това разходи се 
оценяват на 143 милиарда евро. 
Намаляването на хранителните 
отпадъци има огромен потенциал за 
понижаване на ресурсите, 
употребявани за производството на 
храната, с която се храним, както и 
за въздействието на хранителните 
системи върху околната среда и 
климата. То също така има значимо 
обществено измерение, което 

спомага за справяне с 
предизвикателствата пред 
продоволствената сигурност. 

За да подкрепи основните 
участници в предприемането на 
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дейности за справяне с 
разхищението на храни, Европейска 
комисия, в сътрудничество с 
Европейската изпълнителна 
организация за опазването на 
здравето и цифровизацията 
(HaDEA), отправя настоящата 
покана за представяне на 

предложения в рамките 
на  програмата за единния пазар, 
направление "Храни". Целта е да се 
подкрепят заинтригуваните страни 
в сектора на хотелиерството и 
ресторантьорството, за да се 
усъвършенства измерването на 
хранителните отпадъци и да се 
подпомогне предотвратяването им в 
интервенциите и организациите. 
Европейска комисия посочва, че 
секторът включва заведения за 
хранене, хотели и кетъринг услуги в 

т. ч. здравеопазване, образование, 
столови заведения, транспорт и др., 
както в публичната, така и в 
частната сфера. 

Комисията търси решения, 
които са готови да бъдат приложени 
от малките и средните предприятия, 
в близки до пазара условия и в 

индустриален или търговски мащаб. 
По програмата могат да бъдат 
подкрепени неограничен набор от 
дейности, като например: 
интегриране на предотвратяването 
на хранителните отпадъци от 
стопански дейности; стратегии за 
мониторинг на хранителните 
отпадъци; информационни 
материали, създаване на нови 
бизнес модели, стратегии за 
обучение и други. 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЯЩА БАЗИСНИ ПРИНЦИПИ, 
СВЪРЗАНИ СЪС СТАРТИРАНЕТО НА ВОМР В РИБАРСКИ 

ТЕРИТОРИИ ЗА 2021-2027 Г. 

 

Информация представяща базисни принципи, свързани със 
стартирането на ВОМР в рибарски територии за 2021-2027 г. може да намерите 
ТУК. 

30 – 31 август 2022 г.: Хибридна конференция с 
представители на науката – част от инициативата „In My Country 
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2022" на ЕК и Седма годишна среща на Националната рибарска 
мрежа в Равда 

 

В периода 30 – 31 август 2022 г. 
в хотел „Емералд Ризорт“ в Равда се 
проведаха хибридна конференция с 
представители на науката на тема: 
„Споделяне на успешни мерки и 
иницииране на нови идеи за чисто и 
здраво море и за устойчива синя 
икономика“, като част от 
инициативата „In My Country 2022" 
на ЕК и Седмата годишна среща на 
Националната рибарска мрежа на 
тема: „Платформа за умна 
специализация на ЕС (Smart 
Specialisation Platform)“. 

Хибридната конференция на 
30.08.2022 г. имаше за цел да събере 
на едно място представители на 
сектор „Рибарство и аквакултура“, 
Местни инициативни рибарски 
групи, академична общност, 
екологични организации, местната 
и централната администрации и 
други заинтересовани страни за 
справяне с предизвикателствата, 

свързани със защита на морската 
среда и развитие на синя 
икономика. Събитието имаше още 
за цел да подкрепи и създаването на 
експертни мрежи за взаимодествие 
между науката, частния бизнес, 
неправителствения и публичния 
сектор за обмен на концептуални 
идеи и подготовка на проектни 
предложения за целия спектър, 
предстоящи денойсти по 
Националния план за 
възстановяване и устойчивост и 
Европейския зелен пакт, со подцели 
на събитието. 

 

Конференцията беше открита 
от проф. д-р Мария Нейкова – 

областен управител на област 
Бургас и г-н Стоян Котов, директор 
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на дирекция „Морско дело и 
рибарство“ в Министерството на 
земеделието. 

В първия тематичен панел на 
форума бяха представени успешни 
мерки и иницииране на нови идеи 
за чисто и здраво море и за 
устойчива синя икономика, както и 
проекти, свързани с научни 
изследвания по Програмата за 
морско дело и рибарство 2014-2020 и 
преход към следващия програмен 
период и новите възможности. 

Вторият тематичен панел 
представи морския потенциал и 
ВЕИ в контекста на зелената сделка 
и Националния план за 
възстановяване и устойчивост, като 

част от синята икономика в 
Европейския зелен пакт. 

 

Заключителната част на 
събитието включваше Networking 
коктейл, на който имаше дегустация 

на риба от Черно море и рибни 
продукти от местни производители, 
като част от продължаващата 
кампания на Националната 
Рибарска Мрежа „Аз подкрепям 
местните рибари“. 

Седмата годишна среща на 
Националната рибарска мрежа на 
31 август 2022 г. представи 
Платформата за умна 

специализация на ЕС пред 
представителите на сектор 
„Рибарство и аквакултури“, Местни 

инициативни рибарски групи, 
екологични организации, местната 
и централна администрация, като в 
отделни панели бяха разгледани: 
сътрудничество и умна 
специализация; тематичните 
области на умна специализация; 
умна специализация в контекста на 
синята икономика; инструментите 
на умната специализация, 
приоритетни области и др. 
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Участниците в събитията на 
Националната Рибарска Мрежа 
имаха възможност да създадат 
полезни контакти, да обменят опит 
и да утвърдят партньорство, или да 
намерят нови партньори за 
реализиране на проекти в областта 
на рибарството и аквакултурите, и 

устойчивото развитие на 
рибарските райони в България в т. 

ч. по Националния план за 
възстановяване и устойчивост като 
част от синята икономика в 
Европейския зелен пакт. 

Събитията се реализираха с 
подкрепата на Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и 
Програмата за морско дело и 
рибарство 2014 – 2020 г. 

 

 

 

ИАРА ще изследва запасите на черноморски видове риби и 

рапан 

 

Изпълнителната агенция по 
рибарство и аквакултури (ИАРА) 
ще изследва запасите от най-
значимите видове черноморски 
риби и рапан. Изследването се 
финансира от Програмата за морско 
дело и рибарство по проект  № 
BG14MFOP001-3.003-0004 „Събиране, 
управление и използване на данни 
за целите на научния анализ и 

изпълнението на Общата политика 
в областта на рибарството за 2022 г.“, 
договор за безвъзмездна помощ  № 
МДР-ИП-01-112/13.06.2022 г. 

      Чрез изпълнението на 
проектното предложение ще се 
подпомогне събирането, 
управлението и използването на 
първични биологични, технически, 
екологични и социално-
икономически данни в рамките на 
Националната програма за 
събиране, управление и използване 
на данни в сектор „Рибарство” 2022 
г., даващи възможност за оценка на: 
състоянието на експлоатираните 
морски биологични ресурси; нивото 
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на риболов и въздействието, което 
риболовните дейности оказват 
върху морските биологични ресурси 
и морските екосистеми; социално-
икономическите резултати на 
сектора на рибарството, сектора на 
аквакултурата и преработвателния 
сектор в рамките на Съюза. 

       Изследванията ще се извършват 
чрез дънни и пелагични трални 
снимки и събиране на биологични 
проби от улова на калкан, трицона, 
хамсия, сафрид, барбуня, меджид, 
черноморска акула и рапан. 
Предвидени са набор от 
изследвания в рамките на 2022 

година. В  допълнение ще се 
наблюдават риболовните дейности, 
което ще даде възможност за оценка 
на уловеното, изхвърленото и 
разтовареното количество риба и 
други морски организми. 

Бюджетът  на проекта е 1 008 261,74 
лв., от които 80%  в размер на 806 

609,40 лв. се осигуряват от 
Европейския съюз чрез Европейския 
фонд за морско дело и рибарство и 
20% в размер на 201 652,34 лв.  от 
държавния бюджет на Република 
България. Изпълнението на проекта 
трябва да приключи до 30.11.2023 г. 

 

ИАРА отчете изпълнението на проект: „Обновяване, 
надграждане и поддръжка на IT инфраструктурата в 
Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури", 
финансиран о ПМДР 

 

Проведе се заключителна 
пресконференция по 
проект BG14MFOP001-3.001-0033 
„Обновяване, надграждане и 
поддръжка на IT 
инфраструктурата в 
Изпълнителна агенция по 
рибарство и 

аквакултури", финансиран по 

Програма за морско дело и 
рибарство 2014-2020г., приоритетна 
ос - Насърчаване на изпълнението 
на ОПОР, Процедура 
BG14MFOP001-3.001 Контрол и 
изпълнение. 

Бенефициент по проекта е 
Изпълнителна агенция по 
рибарство и аквакултури (ИАРА), 
като бюджетът на проекта е 2 434 
045,00 лв. с вкл. ДДС , от които 90%  в 
размер на 2 190 640,50 лв. 
съфинансиране от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и 10% 243 
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404,50 лв.  от държавния бюджет на 
Р България. 

Дейностите по проекта 
включват доставка на IT 
инфраструктура; осигуряване на 
интернет свързаност до новата среда 
с цел out-of-band обновления на 
софтуера и управление, както и за 
достъп до оборудването в случай на 
загуба на връзка; инсталация и 
интеграция на доставеното 
оборудване; дейности по миграция 
на наличните услуги от старата 
среда към новото оборудване; 
гаранционна поддръжка на 
доставеното оборудване и 
съответните софтуерни лицензи; 
обучение за администратори; одит и 
изграждане на съответните 
политики по защита на 
инфраструктурата от 
недобросъвестни атаки; дейност по 
информация и публичност - в 
резултат на изпълнението на 

дейността ще бъде информирана 
общността. 

Новата IT инфраструктура в 
Изпълнителна агенция по 
рибарство и аквакултури осигурява 
високо качество на предлаганите 
услуги, непрекъснатост на работата 
на услугите и нулева загуба на 
данни при евентуален частичен или 
пълен токов срив. Адаптирането на 
съществуващите бизнес процеси по 
съхранение и репликация на данни 
ще постигнат адекватен отговор на 
изискванията за надеждност, 
сигурност и бъдещо развитие на уеб 
базираните услуги. 

Проектът стартира с 
подписване на договор за 
безвъзмездна помощ  МДР-ИП-01-
144 ОТ 29.10.2021 г., а дейностите 
приключат до 29.10.2023 г. 

 

 

Във Военноморска база Варна беше открита Спартакиадата 
по морски спортове на ВМС 
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Във Военноморска база Варна беше 
открита Спартакиадата по морски 
спортове на ВМС, посветена на 143-

та годишнина от създаването на 
Военноморските сили. 

В Спартакиадата взеха участие 
четири мъжки отбора от военните 
формирования на Флотилия бойни и 
спомагателни кораби, по един мъжки 

и женски отбор от ВВМУ „Н. Й. 
Вапцаров” и отбор-мъже от спортен 
клуб „Атом” от АЕЦ „Козлодуй”. 

Състезанията по дисциплините 
ветроходство, гребане, теглене на 
въже и хвърляне на хвъргало се 
проведаха в периода от 8 до 11 август 
в акваторията на Варненския залив и 
във Военноморска база Варна. 

 

 

КОНСОЛИДИРАНА ВЕРСИЯ НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 
2022/1278 от 18.07.22 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 
по отношение на специални мерки за смекчаване на 

последиците от агресивната война на Русия срещу Украйна 

 

Консолидирана версия на 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1278 НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И 
НА СЪВЕТА от 18 юли 2022 година 

за изменение на Регламент (ЕС) № 
508/2014 по отношение на 

специални мерки за смекчаване на 
последиците от агресивната война 
на Русия срещу Украйна върху 
риболовните дейности и за 
ограничаване на въздействието от 
сътресението на пазара, причинено 
от тази агресивна война, върху 
веригата на доставки на продукти от 
риболов и аквакултури, може да 
намерите ТУК. 

 

2 - 4 септември 2022 г.: среща на върха за дребномащабния 
риболов в Рим, Италия 

В периода 2 - 4 септември 2022 
г. в Рим, Италия ще се проведе 
среща на върха за дребномащабния 
риболов, която се организира от  IPC 
Working Group on Fisheries, 
Генералната комисия по 
рибарството в Средиземно море 

(GFCM), чрез Mediterranean Friends 
of SSF (Средиземноморски приятели 
на дребномащабните рибарии), SSF 
Hub, и с подкрепата на 
Организацията по прехрана и 
земеделие (FAO) на Обединените 
нации. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/pmdr/docs/2022-08/CELEX_02014R0508-20220723_BG_TXT.pdf


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

23 
 

 

 

В контекста на 
Международната година 
на стопанския риболов и 
аквакултури (IYAFA), срещата на 
върха за дребномащабния риболов 
представлява възможност за 
насърчаване на диалога между 
участниците в дребномащабния 
риболов, ключовите партньори и 
лицата, вземащи решения, преди 
Комитета по рибарство на ФАО ( 
COFI). 

Срещата на върха на SSF ще 
се проведе в рамките на три дни, 
както следва: 

• 2 септември 2022 г 

Работната група на IPC по 
рибарство: този ден ще бъде 
възможност за поканени 
представители на дребномащабни 
риболовни организации от цял 
свят (както членове на IPC, така и не
членове) да се срещнат и да участват 
в диалог. 

            • 3 септември 2022 г 

Този ден ще бъде отворен за 
организации за дребномащабен 

риболов, гражданско общество и 
други заинтересовани страни, като 
ще се проведат поредица от сесии за 
споделяне на опит, добри практики 
и нови идеи за подкрепа на 
устойчивия дребномащабен 
риболов по света. 

• 4 септември 2022 г 

Сутринта на Ден 3 ще бъде 
осигурена възможност на 
заинтересованите страни от 
дребномащабния риболов за 
провеждане на неофициални 
двустранни и подготвителни срещи 
преди COFI. Следобед, в 16:30 часа, 
ще бъдат споделени заключенията 
от срещата на върха на SSF, 
последвани от диалог и прием в 
18:30 часа. В допълнение към 
заинтересованите страни от SSF, 

присъстващи на Ден 1 и 2, 
следобедните събития ще бъдат 
отворени за делегации на COFI, 
осигурявайки пространство за 
неформален диалог и обмен. 

За повече информация: ТУК. 

 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://www.fao.org/artisanal-fisheries-aquaculture-2022/events/events-detail/en/c/1601136/


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

24 
 

25 октомври 2022 г., Крит: хибридна конференция 
„Интелигентна специализация за устойчива синя икономика 

 
Главна дирекция „Морско 

дело и  рибарство“ (DG MARE) на 
ЕК определи стратегиите за 
интелигентна специализация (S3) 
като ключов инструмент за 
изпълнение на съобщението от май 
2021 г. за устойчива синя икономика 
(SBE) като неразделна част от 
Европейската Зелена сделка. S3 
представлява ключова възможност 
не само за приоритизиране на 
регионалните инвестиции в научни 
изследвания и иновации в сини 
сектори на икономиката, но също и 
за насърчаване на 
междурегионалните партньорства и 
веригите за създаване на стойността 
на синята икономика между 
държавите-членки. 

DG MARE в сътрудничество с 
DG REGIO създава тематичната 
платформа S3 за устойчива синя 
икономика в подкрепа на 
междурегионалните партньорства и 
веригите за стойност, като по този 
начин улеснява сътрудничеството 
между заинтересованите страни. 

  
Заден план 

S3 са полезен инструмент за 
подпомагане на прехода към 
устойчива синя икономика чрез 
създаване на необходимите 
иновационни екосистеми в 
държавите-членки и регионите, като 
същевременно насърчава 
инвестиции, които стимулират 
конкурентоспособността на 
секторите на синята икономика. 

DG MARE организира серия 
от пет специални събития на: 

1. Синя биотехнология – 9 май 
2022 г., Барселона, Испания 

2. Морски възобновяеми 
енергийни източници – 10 май 2022 
г., Сантадер Испания 

3. Крайбрежен и морски 
туризъм – 15 юни 2022 г., 
Хелсингборг, Швеция 

4. Аквакултура – 21 юни 2022 
г., Брюксел, Белгия 

5. Риболов – 1 юли 2022 г., 
Брюксел, Белгия. 

Всички събития бяха 
хибридни, насочени към 
заинтересованите страни в синята 
икономика на S3 helix: регионални и 
национални власти, МСП 
/стартиращи 
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предприятия/индустрия, 
клъстери/бизнес центрове, 
университети и изследователски 
институти, иновации и субекти за 
технологичен трансфер, експерти 
по технологичен 
трансфер/интернационализация и 
мащабиране. 

  
Конкретни цели и целева 

аудитория 
В допълнение към 

резултатите от петте вече проведени 
сесии, DG MARE организира 
хибридно събитие„Интелигентна 
специализация за устойчива синя 
икономика“ на 25 октомври 2022 г. в 
Агиос Николаос Крит, с Общото 
събрание на Конференцията на 
периферните морски региони 

(CPMR) ( 26-28 октомври) и региона 
домакин (регион Крит). То има 
запце да подкрепи участниците за 
размяна на идеи за потенциални 
иновативни вериги за стойност по 
отношение на възможностите за 
предлаганите финансови 
инструменти. 

Събитието ще представи и 
наскоро стартиралата тематична 
платформа S3 за устойчива синя 
икономика, както и възможност на 
заинтересованите страни да 
споделят как могат да се възползват 
от това, за да подобрят капацитета 
си за прилагане на S3 стратегии и да 
участват активно в 

междурегионалните S3 
партньорства и вериги за създаване 
на стойност. 

В тази насока DG MARE също 
се фокусира върху насърчаването на 
активното участие на регионите 
като основни фактори за напредък в 
създаване на синергии с рамки за 

сътрудничество, като например 
морски басейн и макрорегионални 
стратегии и мрежи, чрез споделяне 
на концепцията S3 и създаването на 
новата тематична платформа и с 
неевропейски и присъединяващи се 
страни. 

На събитието ще бъдат 
представени резултатите от петте 
провели се събития за синята 
биотехнология, морски 
възобновяеми енергийни 
източници, крайбрежен и морски 
туризъм, аквакултура; новата 
тематична платформа за устойчива 
синя икономика. Специално 
внимание ще се обърне на 
насърчаването на междурегионални 
вериги за създаване на стойност за 
устойчива синя икономика и др. 
  
            Подробна програма може да 
видите ТУК. 

Връзка за регистрация: 
https://scic.ec.europa.eu/ew/register
/dgmare/s3_sbe_follow_up_event/e/
lk/g/43310/k/ 
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Конференция на ЕС по биоикономика 2022 г. 

 

Конференцията на високо 
ниво „Биоикономиката – 
активиране на Европейския зелен 
курс в предизвикателни времена“ 
ще се проведе на 6 и 7 октомври в 
сградата „Карл Велики“ в Брюксел. 
Освен това всички сесии ще бъдат 
предавани на живо, за да могат да се 
включат повече заинтересовани 

страни.. 

На конференцията ще се 
представят констатациите от 
Доклада за напредъка на 
стратегията на ЕС за 
биоикономиката, приет през юни 
2022 г., и ролята на политиката за 
биоикономика за подобряване на 
съгласуваността в този контекст. Ще 
бъдат представени поредица от 
успешни практики на 
биоикономиката от научните 
изследвания и иновациите в ЕС. Ще 
има и възможност да се обсъди как 
биоикономиката може да помогне 
по-доброто управление на 
определени политики, като се 
обърне внимание на въпроса как 

нарастващото търсене на биомаса за 
енергийни и промишлени нужди 
може да бъде съчетано с 
нарастващите цели за климата и 
биоразнообразието. 

В поканата на организаторите 
се казва още: биоикономиката 
обхваща всички сектори и 
свързаните с тях услуги и 
инвестиции, които произвеждат, 
използват, преработват, 
разпространяват или консумират 
биологични ресурси, включително 
екосистемни услуги. От храната, 
която ядем, до мебелите в къщата и 
дрехите, които 
носим, биоикономиката, като един 
от най-големите сектори на Съюза, 
вече присъства в ежедневието ни. 
Биоикономиката може да бъде 
естественият фактор и резултат от 
трансформацията на Европейския 
зелен пакт. 

За повече информация ТУК. 

Регистрация за участие може 
да направите ТУК. 
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Стартира 22-та ветроходна регата „Кор Кароли" 

 

Стартира 22-та ветроходна регата „Кор Кароли“. Регатата се проведе в 
периода от 11 до 15 август по маршрут Бургас — Св. Влас — Балчик — Варна. 
Традиционните съорганизатори и тази година са част от проекта – Община Варна, 
Пристанище Бургас, Яхт-клуб „Кап. Г. Георгиев — Порт Варна“, Военно-морски 
сили на Р. България, Пристанище Варна, Яхт-клуб „Порт Бургас“, „Некст Консулт“ 
и „Марина Балчик“. 

Регатата започна с ПроАм гонка на 11 август пред Морската градина 
на Бургас. 

На 12 август стартира първата състезателна гонка от Бургас, покрай о-в Св. 
Иван с финал „Марина Диневи“. Състезателите се надпреварваха за купите на 
„Некст Консулт“ с награждаване същата вечер в Св. Влас. 

На следващия ден, 13 август, бе даден старта на най-дългата гонка в регатата 
от Св.Влас до Балчик, а на 14 август — от Балчик до Варна. 

На 15 август се проведаха три крайбрежни гонки във варненския залива, с 
които регатата отдаде своеобразен почит към гражданите и гостите на града за 
Деня на Варна, а вечерта бе награждаването на победителите в крайното 
класиране. 

 

Министър Гечев: Рибарите в Несебър вече имат своето 
място за първична продажба на техния улов 

Рибарите в Несебър имат 
своето място за първична продажба 
на техния улов. Това отбеляза 
министърът на земеделието Явор 
Гечев по време на официалното 

откриване на изцяло 
модернизираното рибарско 
пристанище „Северна буна-
Несебър”. Домакин на събитието бе 
кметът на общината Николай 
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Димитров, а в него участва и 
областният управител на Бургас 

проф. Мария Нейкова. 

 

    
„Когато гледаш това съоръжение как 
прави симбиозата между стария град, 
модерните решения и екологията, 
крайният ефект е наистина 
впечатляващ”, допълни аграрният 
министър. Той препоръча на 
общината в Несебър тази 
модернизация в рибарския сектор да 
бъде основата за надграждане през 
следващия финансов период на 
Програмата за морско дело и 
рибарство. Към риболовците 
земеделският министър се обърна с 
пожелание Св. Николай Чудотворец 
да ги пази, винаги да се връщат на 
пристанището безопасно и с пълни 
трюмове. 
     Реконструкцията на Северното 
пристанище е един от социално 
значимите проекти, изпълнени от 
местната власт. Финансовата му 
стойност надхвърля 8 000 000 лева, а 
перспективите, които Община 
Несебър е заложила в реализацията 
му, са свързани с развитието на 
традиционния за голяма част от 
местната общност поминък – 
рибарството. 
    Финансирането на проекта е 
осъществено по „Програма за морско 
дело и рибарство 2014 – 2020 г.“ с 

управляващ орган Министерство на 
земеделието. 
    Обновеното пристанище отговаря 
на всички европейски норми и е 
съобразено с изготвената по проекта 
оценка за въздействие върху 
културното наследството, съгласно 
изискванията на Комитета за световно 
наследство към ЮНЕСКО. 
    Реализацията на обекта е 
подчинена приоритетното на 
опазване на съществуващите в 
акваторията на града исторически 
ценности и защитени територии с 
принадлежност към културното 
наследство. Съобразно направените 
предписания Община Несебър 
осъществи предварителни и по време 
на реализация на обекта 
археологически проучвания в 
акваторията на залива. Извършено бе 
и почистване на морското дъно 
от  отпадъци, натрупани в следствие 
на човешка дейност. 
    Обновеното пристанище предлага 
адекватни условия за осъществяване 
на риболовна дейност чрез 
създадената в него защитена 
акватория за безопасно акостиране на 
рибарски лодки и кораби. 
Разширеният пристан дава 
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пространство за домуване на до 121 
плавателни съда. Една от важните 
социално-икономически задачи, 
изпълнявани от общината чрез този 
проект, е създаването на рибна борса. 
За улесняване на прекия контакт 
между риболовци и потребители са 
ситуирани поставяеми конструкции 
за продажба на пресен улов. За 
рибарите е подсигурено 
специализирано оборудване за 
оптимизиране на дейността. 
    Конкретните позитиви, постигнати 
чрез проекта, са подобряване на 
условията, при които уловът се 
разтоварва, преработва, съхранява и 

пласира. Друга специфична цел, 
изпълнена от Община Несебър чрез 
реализацията му, е повишената 
конкурентоспособност и 
жизнеспособност на предприятията в 
сектора на рибарството, включително 
на дребномащабния крайбрежен 
флот, и повишаване на безопасността 
и условията на труд в този 
традиционен за  Несебър отрасъл. 
Създадените предпоставки ще 
стимулират разширяването и 
развитието на риболовната дейност и 
повишаване на интереса към най-
стария за Несебър поминък – 
рибарството. 

 

Периодична информация за осъществявания контрол на 
процедури по ЗОП 

 

На Портала за обществени поръчки, 
в раздел „Предварителен контрол“, 
е създадена нова секция с 
наименование „Извършени 
проверки“. В нея Агенцията за 
обществени поръчки (АОП) 
предоставя периодично обобщена 
информация за изготвените и 

изпратени на възложителите 
становища за осъществен втори етап 
на контрола чрез случаен избор по 
чл. 232 от ЗОП и на становищата за 
извършен контрол върху процедури 
на договаряне по чл. 233 от ЗОП. 
Обобщението се изготвя на база 
направените проверки от АОП за 
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период от две седмици и ще 
съдържа данни за проверените 
възложители, броя издадени 
становища, както и синтезирана 
информация за всяка от 
прегледаните процедури и 
направените констатации. 

Информация за извършените 
проверки за периода 16 май – 22 юли 
2022 г. може да бъде видяна на 
следният линк. 

https://www2.aop.bg/predvaritelen-
kontrol/sedmichen-buletin/ 

 

Несебър отбелязва своя празник 

 

С разнообразни, 
жизнерадостни, интересни и с 
внимание към всеки детайл събития, 
Несебър отбеляза своя празник на 15 
август –  Успение на Пресвета 
Богородица. 

Празничният 15 август 
започна от църковния храм „Св. 
Успение Богородично” с 
тържествена света литургия и  
продължава на крепостните стени с 

издигане на националния флаг. В 
следобедните часове най-малките 
жители и гости на Несебър имаха 
възможност да се забавляват щуро в 
Южния парк на детски празник с 
цирк „Балкански“, организиран 
специално за тях. 

 

Комплимент към всички, 
решили да празнуват с ритъма на 
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хилядолетния град бяха вечерните 
събития на пл. „Жулиета 
Шишманова“ (Нов град), 
амфитеатър „Жана Чимбулева“ и 
крепостните стени (Стар град). 
Публиката ще  има възможност да се 
наслади на вдхъновяващите 
концерти и изпълнения на артисти, 

докосващи сетивата и душата –  
Трио „VIVA“ , Николина 
Чакърдъкова и Неврокопски танцов 
ансамбъл, Квартет „Белканто“,  Свет 
Радославов  и  Владимир Ампов -
Графа. 

Кулминация на 15 август бяха 
визуалните ефекти, сътворени от 
атрактивно дрон шоу с цветни 3 D 
фигури в небето над Несебър, 

светлинно шоу  и 3D Mapping, 
проектиран върху крепостните 
стени. Финал на празника постави 
впечатляващ музикално-
пиротехнически спектакъл, който 
озари целия залив. 

И тази година местната власт 
организира събитията, посветени на 
Деня на Несебър, така, че всеки, 
който реши можеше да се докосне 
до магията на празника, да сподели 
и  съпреживее емоции, да усети 
еуфорията на  хилядите гости от 

цял свят, обединени от желанието 
да се веселят заедно. 

 

 

Програмата за техническа помощ 2021-2027 е изпратена 

официално за одобрение от Европейската комисия 

 

На 11 август 2022 г.  
Програмата за техническа помощ 
2021-2027 (ПТП) е изпратена 
официално за одобрение от 
Европейската комисия: 

https://www.eufunds.bg/bg/opgg/n
ode/10668 

 

       ПТП 2021-2027 е основният 
инструмент, със стратегически 

акцент при подпомагане на 
ефективното администриране и 
използване на фондовете от ЕС в 
България и има подкрепяща роля за 
постигане целите на 
Споразумението за партньорство и 
програмите за периода 2021-2027.  

        По програмата ще бъдат 
инвестирани над 237 млн. лв., като 
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финансирането се осигурява от 
Европейския фонд за регионално 
развитие и националния бюджет. 

    Основният й принос ще бъде към 
ефективното и координирано 
прилагане на политиката на 
сближаване, ангажирането на 
социално икономическите 
партньори и организираното 
гражданско общество за добро 
управление на фондовете. 

     Повишаването на прозрачността 
и комуникирането на добрите 
резултати постигнати по 
програмите от програмен период 
2021-2027 са  ключов фокус на 
програмата. Чрез нея, на ниво 
държава-членка, през настоящия 
програмен период, ще се подкрепят 

и Пактовете за почтеност (Integrity 
packs)  по стратегически операции 
на останалите програми, целящи 
мониторинг и защитата на 
инвестициите на Европейския съюз. 

 

Каварна бе домакин на Държавното първенство по 
настолни корабни модели 

 
В Каварна се проведе 63-

ото държавно първенство за 
настолни корабни модели - класи 

„С”. Пред съдийското жури 
представиха 45 модела на кораби, 
ветроходи, яхти и корабно 
оборудване състезатели от седем 
модел клуба в страната.  

Каварна е единственото 
място, на което се провежда кръг в 
морска вода. Този факт изправя 
състезателите пред трудността от 
различен вятър и вълнение и води 
до показване на по-високо качество, 
и майсторство на състезателите. 
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„С огромен интерес 
публиката посрещна модела на 
научно-изследователския кораб 
„Академик” към БАН 
и миниподводницата към него, 
изработени от клуб „Приста” в Русе. 
С моделите си русенци са фаворити 
за златни медали”, коментира 

председателят на клуба 
домакин Стоян Станев, цитиран от 
БТА. 

Проведе се и четвъртият кръг 
за радиоуправляеми яхти - класи „F 
5” 

По време на първенството 
беше представено и табло на тема 
„Аз и морето“ на ученици от ОУ 
„Йордан Йовков“ с ръководител от 
Стефка Габровска. 

 
Организатори на събитието са 

Община Каварна, БФКС, СК 
„Вимпел“ и др. 
 

 

Община Козлодуй кани майстори занаятчии и творци за 

Фестивал на занаятите и изкуствата 

 
На 16, 17 и 18 септември в 

Ботев парк ще се проведе „Фестивалът 
на занаятите и изкуствата – Козлодуй 
2022 г.“. 

Празничните фестивални дни 
ще бъдат изпълнени с богата 

културна програма, включваща 
фолклорни концерти на любители и 
професионалисти, огнени танци, 
нестинарки и др. Форумът ще включи 
изложение-базар на занаятчии, 
майсторски работилници и ателиета. 
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Във фестивала ще се включат 
читалищата, пенсионерските клубове 
и младежките организации, които ще 
представят различни школи и 
работилници за малки и големи, 
както и много други забавления. В 
неделния ден по традиция ще се 
състоят интересни и вълнуващи 
Фермерски игри.  

Община Козлодуй отправя 
покана към майстори занаятчии да се 
включат в изложението базар по 
време на Фестивала на занаятите и 
изкуствата. 

Събитието се организира за 
четвърти път от Община Козлодуй. 

Подробности за събитието 
може да видите на сайта на 
общината: https://kozloduy.bg/wps/
portal/municipality-
kozloduy/actual/news/festival_na_zan

ayatite_i_izkustvata/!ut/p/z1/pZFPb4J
AEMU_Sw8cyf4RFj2CWK0pKVS0shcyI
uhWXVRWLH76rk0PtU1tm85tkvdefvM
GcTRFXEItFqBEKWGt94SzNAz77qDfxp
h0mYej0HE8j9zRLmPo6VIQxhF7E4S3I0
L7LkH8un-
COOLbTMxR0iF2weyOY85pYZuW1W
mbM0oy0wHqWMD0TuGszqTaqiVKsl
KqXCoDV0LlBoZMHWBtYJkfKwMXea
VEDetUQnoCCY2-
SOWpSMVpdahUDQo-s3-
FO7Pjb8bF2s8vzxv4sasTHkk4GjJsPZB3
wZWMRDM4HxjuIx9Hds9rxZOIBL4uu
Bb5EY1lud_of4z-WNcAo-FPL9A_Fs-
7HXd1tedKXxSa_rtbHUr3QTdYaFxQS1
PIokTT3zi3m_Gm3WrMVRH0WhafNUf
35hV1yZDf/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9n
QSEh/?urile=wcm%3Apath%3A%2Fcon
tent%2Fsite%2Factual%2Fnews%2Ffesti
val_na_zanayatite_i_izkustvata 

 

Плувен маратон в Поморие събра стотици на Стария кей 
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Плувният маратон „На 
вълната на Поморие“ се проведе за 
втора поредна година и събра 
стотици жители и гости на Стария 
кей в града. Състезанието бе обект 
на широк интерес и в него се 
включиха малки и големи плувци от 
различни кътчета на България. 

Отличната организация и 
прекрасното време превърнаха 
маратона в атрактивно лятно 
изживяване за зрители и участници. 
За спокойното протичане и 
безопасността на плувците бяха 
осигурени 4 съпътстващи лодки, 4 
лицензирани спасители, 2 
медицински лица и линейка.  

Наградата за най-млад 
участник получи Самуил Кънчев от 
Варна. Макар и само на 6 години, 
той постигна резултат от 00:54:25, 
преодолявайки разстояние от цели 2 
километра. 

66-годишният Тодор 
Костакиев от Поморие грабна приза 

за най-възрастен участник с 
резултат: 00:28 за 1 километър и 
01:00:34 за 2 километра. 
Повече информация за събитието може 
да научите на официалната страница 
на община Поморие: 
https://www.pomorie.bg/ 

 

ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДСТАВЯЩА БАЗИСНИ ПРИНЦИПИ, 
СВЪРЗАНИ СЪС СТАРТИРАНЕТО НА ВОМР В РИБАРСКИ 
ТЕРИТОРИИ ЗА 2021-2027 Г. 

 

Информация представяща базисни принципи, свързани със 
стартирането на ВОМР в рибарски територии за 2021-2027 г. може да 
намерите ТУК. 

 

 

 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://www.pomorie.bg/
https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/pmdr/docs/2022-08/FAMENET%20Leaflet%201%20CLLD%20BGN.bg_.pdf


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

36 
 

Стартира изпълнението на основната дейност по проект 
„Натура 2000 в Черно Море“ 

 
Стартира изпълнението на 

дейност 3 „Проучване и картиране 
на разпространението на типове 
природни местообитания, 
местообитания на видове и техните 
популации и определяне на 
природозащитното им състояние в 
морските пространства на 
Република България” от проект 
„Натура 2000 в Черно Море“. 

С изпълнението на дейността 
се цели: 

 Да се осигури цялостен 

методологичен подход за 
проучване на 
разпространението на типове 
природни местообитания, 
местообитания на видове и 
тяхната популация в 
морските пространства на 
Република България, както и 
определяне на тяхното 
природозащитно състояние; 

 Да се установи 
разпространението и 
природозащитното състояние 
на видове и типове природни 
местообитания в морската 

част на мрежата Натура 2000 в 
България; 

 При необходимост, да се 
определят нови морски 
защитени зони и/или 
коригират границите на 
съществуващите защитени 
зони от мрежата Натура 2000 
в морските пространства на 
Република България; 

 Да се поставят основите на 
съвместен мониторинг по 
Директива за 
местообитанията, Директива 
2000/60/ЕС на Европейския 
парламент и на съвета, 
установяваща рамката за 
действията на Общността в 
областта на политиката за 
водите (Рамкова директива за 
водите - РДВ) и Директива 
2008/56/ЕО за създаване на 
рамка за действие на 
Общността в областта на 
политиката за морска среда 
(Рамкова директива за морска 
стратегия - РДМС). 

            Предмет на проучване и 
оценка са седем типа морски и 
крайбрежни природни 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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местообитания, два вида 
китоподобни и два вида риби, както 
следва: 
Типове природни местообитания: 

 1110 Постоянно покрити от 
морска вода пясъчни и 
тинести плитчини; 

 1130 Естуари; 
 1140 Тинесто-песъчливи 

крайбрежни площи, които не 
са покрити или са едва 
покрити с морска вода; 

 1160 Обширни плитки заливи; 

 1170 Съобщества с кафяви, 
червени и зелени водорасли 
по скалисти морски дъна 
(Рифове); 

 1180 Подводни структури, 
образували се под действието 
на просмукващи се газове; 

 8330 Подводни или частично 
подводни морски пещери. 

Видове морски бозайници: 

 1349 Tursiops truncatus 
(Афала); 

 1351 Phocoena phocoena 
(Морска свиня). 

Видове риби: 

 4125 Alosa immaculata 
(Карагьоз, Дунавска скумрия); 

 4127 Alosa tanaica (Малък 
карагьоз, Харип). 

В резултат от изпълнението на 
дейността се очаква да 
бъдат  инвентаризирани всички 
защитени зони за опазване на 

природните местообитания и на 
дивата флора и фауна в страната, 
включващи в границите си морски 
пространства. 

Експертните екипи, ангажирани 
в изпълнението на проекта, 
конкретните срокове и пълния 
обхват на дейностите ще бъдат 
представени на пресконференция, 
която ще се проведе в гр. Варна в 
края на месец август и началото на 
м. септември. 

 

По проект „Лагуната на живота“ ремонтират три големи 
диги в Атанасовското езеро 

 

http://www.nrmbg.com/
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В рамките на LIFE проектa 
„Лагуната на живота“ се 
осъществяват пет основни 
консервационни дейности, които 
водят до възстановяване, 
поддържане и подобряване 
състоянието на Атанасовско езеро. 
Зад тях стоят планиране и 

проектиране, а за изпълнението им 
е необходима добра координация и 
комуникация между всички 
участващи – компетентни органи, 
еколози, технолози, изпълнители. А 
предизвикателствата са много – 
неблагоприятните атмосферни 
условия, ограниченията на 
защитените територии и Натура 
2000 зоната, различните видове 
машини и техника, които се 
използват в една трудна за работа 
среда. 
    Възстановяването и поддържането 
на оптимален воден режим в 
Атанасовско езеро е основният 
фактор, който влияе на условията в 
крайбрежната лагуна и е важно той 
да функционира така, че от една 
страна да поддържа екосистемата в 
добро здраве, а от друга – да 
осигурява условия за солодобива. 
    В момента се извършва 
възстановяване на три големи земни 
диги в Северното езеро с обща 
дължина от 6 км., които са скелета 
на езерото, който поддържа цялата 
му структура. Тези диги са отдавна 
разрушени и така се оформя една 

огромна водна площ в цялото 
Северно езеро, където водата не 
може да циркулира успешно. 
Надеждите на природозащитниците 
са, че с възстановяването им ще 
бъдат подобрени екологичните 
условия във водите и ще се залеят 
периферните части на лагуната, за 

да се осигурят добри условия и за 
другите крайбрежни местообитания 
– средиземноморски солени ливади, 
саликорния и други едногодишни 
видове. Ще бъдат повлияни 200 
хектара от приоритетното 
местообитание, а екологичният 
ефект ще се разпространи на почти 
700 хектара в Северното езеро. Освен 
това ще бъдат осигурени нови 7 
хектара благоприятна за гнездене на 
приоритетните видове птици 
(саблеклюн, кокилобегач, морски 
дъждосвирец, белочела рибарка и 
др.) територия в най-важната за тях 
част от поддържан резерват 
„Атанасовско езеро“. 
    В момента се работи върху две от 
трите големи диги и вече са 
възстановени до 1 м. височина 
повече от 1500 м. от тях. При 
благоприятни метеорологични 
условия се очаква до края на 
годината да бъдат изпълнени 4000 м. 
      * LIFE проекта „Лагуната на 
живота“ се изпълнява от Българска 
фондация Биоразнообразие, 
Черноморски солници АД, БДЗП и 
„Заедно 2011“. 
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Публикувани са месечните акценти на EUMOFA, 
предоставящи анализ на рибния пазар в ЕС 

 
Последният брой на EUMOFA 

Monthly Highlights вече е 
публикуван. 

Месечните акценти на EUMOFA 
предоставят анализ на рибния пазар 
в ЕС, като всеки месец се фокусират 
специално върху анализа на 
първите продажби, вноса от страни 
извън ЕС и потреблението. Всеки 
месец се разработват и два 
изчерпателни доклада по 
определени теми. 

Освен това той предоставя 
преглед на макроикономическите 
характеристики на ЕС, като се 

фокусира върху основните 
показатели (цена на корабното 
гориво, обменни курсове, 
инфлация, потребителски цени). 

Предлага се на английски, 
френски и испански. 

Броят може да бъде изтеглен като 
PDF тук. 

Данните, които стоят в основата 
на първите анализи на продажбите 
в Месечния отчет за основните 
моменти, са налични в 
приложението тук. 
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НСЗП с кампания за популяризиране на Натура 2000 

 

  

Дирекция „Национална 
служба за защита на природата“ 
(НСЗП) към Министерството на 
околната среда и водите (МОСВ) в 
рамките на проект „Знания за 
Натура 2000“ организира Първа 
национална кампания на тема: 
„Подкрепа за по-добро разбиране 
на подхода за управление на Натура 
2000 в България“. 

На по-късен етап, по проекта 
са планирани да се проведат още 2 
национални кампании: „Роля и 
участие на заинтересованите страни 
в процеса на разработване на 
планове за управление на Натура 
2000“ и „Повишаване на 
информираността и изграждане на 
капацитет за участие на 
заинтересованите страни в процеса 
на изпълнение на планове за 
управление на Натура 2000“. 

В рамките на всяка от трите 
национални кампании са 
планирани едно национално и 28 
регионални събития, като по 
първата регионалните събития ще 
се проведат съобразно следния 
график: 

 Благоевград 26.08.2022 
 Ямбол 30.08.2022 
 Сливен 08.09.2022 
 Видин 12.09.2022 
 Враца 13.09.2022 
 Монтана 14.09.2022 
 Русе 27.09.2022 
 Силистра 28.09.2022 
 Варна 29.09.2022 
 Добрич 30.09.2022 
 Шумен 04.10.2022 
 Разград 05.10.2022 
 Търговище 06.10.2022 
 Кюстендил 11.10.2022 
 Перник 12.10.2022 
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 София - за Софийска 
област 13.10.2022 

 София - за област 
София град 18.10.2022 

 Плевен 19.10.2022 
 Ловеч 20.10.2022 

Всяко от събитията е насочено 
към въпроси, свързани с 
управлението на мрежата Натура 
2000 на регионално ниво, като се 
включени следните панели: 

 Правно-нормативна 
рамка на новия подход за 
управление на Натура 2000; 

 Отговорности на 
Комитетите на заинтересованите 
страни, участващи в управлението 
на Натура 2000 на регионално ниво; 

 Документ за целите на 
Натура 2000; 

 Панел за въпроси и 
отговори: „Питай за Натура 2000“. 

За контакт: Силвия 
Христоскова, Консорциум 
„Комуникации за Натура 2000“, тел.: 
02/ 944 51 10; 0898 615 591; Ел. поща: 
registrations@dicon-bg.com. 

 
До 167 млн. лева се увеличиха договорените средства по 

Програмата за морско дело и рибарство 

 

 

 „Договорените средства по 
Програмата за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) се 
увеличиха до малко над 167 млн. 
лева или 82% от бюджета на 
програмата”. Това заяви заместник-

министърът на земеделието Георги 
Събев по време на среща на 
Местните инициативни рибарски 
групи (МИРГ) в к.к. „Боровец“. Той 
уточни също, че нарастват и 

извършените плащания, които към 
момента са в размер на 111,18 млн. 
лева безвъзмездна финансова 
помощ или 55% от общия бюджет на 
ПМДР 2014-2020 г. 

  „Темповете на договорирането са 
добри, а през следващите месеци се 
очаква разплащанията по 
Програмата съществено да се 
увеличат, предвид предстоящото 
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приключване на голяма част от 
проектите“, добави аграрният 
заместник-министър. 

   Георги Събев информира, че с цел 
подпомагане на сектора 
Управляващият орган е предприел 
действия за осигуряване на 
финансов ресурс, с който да се 

компенсират пропуснатите от 
операторите в сектора приходи и 
допълнителните разходи заради 
сътресението на пазара, причинено 
от агресията на Русия срещу 
Украйна и последиците за веригата 
на доставки на продукти от риболов 
и аквакултури. 

   „След проведени девет заседания 
на Тематичната работна група за 
разработване на Програмата за 
морско дело, рибарство и 
аквакултури 2021-2027 г. и 

приключване на неформалните 
преговори с Европейската комисия, 
на 25 юли 2022 г. Управляващият 
орган изпрати официално на 
Комисията новата Програма“, 
посочи заместник-министър Събев. 
Той уточни, че формални 
коментари и бележки се очакват до 

края на септември, като след 
тяхното отразяване се предвижда 
одобрението на Програмата за 
новия финансов период да се случи 
в края на 2022 г. 

   Заместник-министър Събев 
подчерта, че е засилен темпът на 
откриване на приеми и по мерките 
от стратегиите на МИРГ, текат 
оценки на получените проекти, 
нараства броят на сключените 
договори и на изпълнените вече 
проекти. 

 

Учени предупреждават за катастрофални последици от 
затоплянето на Средиземно море 

  
 

Учените казват, че от 
Барселона до Тел Авив наблюдават 
изключителни повишения на 
температурите в диапазона от 3 
градуса по Целзий до 5 градуса по 
Целзий над нормата за този период 
на годината. В някои дни 

температурите на водата редовно 
надвишават 30 градуса по Целзий. 
Изключителната горещина в Европа 
и други страни по 
средиземноморското крайбрежие се 
превърна във водещо заглавие в 
медиите това лято, но 
повишаващата се температура на 
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водата остава извън фокуса на 
вниманието. 

Горещите вълни в морската 
вода се причиняват от океански 
течения, които образуват зони с 
топла вода. Системите и топлината в 
атмосферата също може да добавят 
градуси към температурата на 

водата. По подобие на горещите 
вълни на сушата, и тези във водата 
са по-дълготрайни, по-чести и по-
интензивни в резултат на 
причинените от човешката дейност 
климатични промени. 

Ситуацията е "много 
тревожна", каза Жоаким Гарабоу, 
изследовател в Института за морски 
науки в Барселона. "Изтласкваме 
системата до ръба. Трябва да вземем 
мерки по въпросите с климата 
възможно най-скоро". 

Той е част от изследователски 
екип, публикувал неотдавна доклад 
за горещите вълни в Средиземно 
море в периода 2015-2019 г. Според 
доклада феноменът е довел до 
"масово измиране" на морски 
видове. 

Около 50 вида, сред които 
корали, сюнгери и водорасли по 
протежение на хиляди километри 
от средиземноморското крайбрежие, 
са засегнати, се посочва в 
изследването, публикувано от 
специализираното сп. "Глоубал 
чейндж байолъджи". 

Особено опасна е ситуацията 

в източния средиземноморски 
басейн. 

Водите край Израел, Кипър, 
Ливан и Сирия са "най-горещата 

точка в Средиземно море, със 
сигурност", каза Гил Рилов, морски 
биолог в израелския Океанографски 
и лимнологически изследователски 
институт и един от съавторите на 
изследването. Средните 
температури на морската вода през 
лятото вече постоянно са над 31 

градуса по Целзий. 
Тези топли води изправят 

много от местните видове на ръба на 
оцеляването, "защото всяко лято 
оптималната температура за тях се 
надвишава", каза той. 

Това, на което той и колегите 
му стават свидетели по отношение 
на загубата на биоразнообразие, е 
прогноза за това, което ще се случи 
на запад в морето, по посока Гърция, 
Италия и Испания, през следващите 
години. 

Гарабоу посочва, че моретата 
са служили и помагали на планетата 
чрез абсорбирането на 90 на сто от 
излишната топлина на Земята и 30 
на сто от въглеродния двуокис, 
отделян в атмосферата от 
производството на въглища, петрол 
и газ. Това е било възможно, когато 
моретата и океаните са били здрави, 
каза той. "Но сега сме довели океана 
до нездраво и дисфункционално 
състояние", обясни той. 

Гарабоу и Рилов казват, че 
повечето от политиците не знаят за 
затоплянето на Средиземно море и 
за последиците от това. "Наша 

работа като учени е да привлечем 
вниманието им, за да помислят по 
този въпрос", каза Рилов. 
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Горещите вълни в Средиземно море 
може да имат сериозни последици и 
за страните, граничещи с морето и 
за над 500 милиона души, които ги 
обитават, ако не се вземат мерки, 
казват учените. Рибните запаси ще 
намалеят и туризмът ще бъде тежко 
засегнат, когато разрушителните 

бури станат по-обичайно явление на 
сушата. 

Макар да представлява едва 1 
на сто от световния океан, 
Средиземно море е един от 

основните резервоари на 
биоразнообразие на планетата. В 
него живеят между 4 на сто и 18 на 
сто от известните в света морски 
видове. 

"Въпросът не е толкова да 
оцеляването на природата, защото 
биоразнообразието ще намери 

начин да оцелее на планетата", каза 
Гарабоу. "Въпросът е, че ако 
продължаваме в тази посока, 
вероятно нашето общество, хората - 
ние няма да имаме къде да живеем". 

 

МИРГ – Самоков организира екологичен семинар, който се 
проведе в курорта Боровец  

 
Семинарът е част от 

инициативите по Споразумение за 
сътрудничество и партньорство 
между местните инициативни 
рибарски групи на Самоков, Варна . 

Район Аспарухово – Белослав – 
Аксаково“, „Български черноморски 
сговор Бяла – Долни чифлик – 
Аврен“ и „Шабла – Каварна – 

Балчик. Темата на форума бе 
„Опазване на водните ресурси на 
рибарските територии – устойчиви 
екологични решения и практики“.“ 
Освен представители на местните 

инициативни рибарски групи в 
събитието взеха участие и 
представители на „Грийнпийс“ и на 
общините. 
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Кметът Владимир Георгиев 
откри семинара и приветства 
участниците. Той запозна гостите с 
община Самоков, с нейните 
природни дадености и богати водни 
ресурси, които са основанието 
„нашата община да се нарежда сред 
деветте в страната, които имат на 

своя територия Местна 
инициативна рибарска група. Не 
малко предприятия са ангажирани с 
отглеждане и преработка на риба и 
рибни продукти и сдружението е 
добър партньор на бизнеса от този 
сектор“, допълни кметът. 

 
На събитието беше направена 

презентация на тема „Рила водната 
планина – екологични и 
образователни аспекти. Екоресурси 
в района на Урдина река“ и 

представен научнопопулярния 
филм на Канал Рила, посветен на 
поречието на Урдина река. 

Заместник кметът в Община 
Самоков Люба Кленова представи 
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проектите на община Самоков с 
екологична насоченост, както и 
такива свързани с опазване на 
водните ресурси и запазване на 
популациите. 

Лекция на тема „Енергийни 
общности-предизвикателства и 
възможности пред това да бъдем 

сами производители на енергия“ 

изнесе Кристиян Димитров – 
координатор възобновяема енергия 
и енергийни общности – 
„Грийнпийс“ – България. 

Гостите на събитието имаха 
възможност да посетят еко пътека 
Бели Искър и църквата 
„Преображение Господне” в 

курорта Боровец. 
  
 

Планът за интегрираното развитие на Бургас със своя 
платформа  

 
Новата платформа на Плана 

за интегрирано развитие на община 
Бургас (ПИРО) ориентира какво е 
направено и какво предстои: 

- Уебсайтът предоставя на 
своите посетителите онлайн 
присъствие, което отговаря на 
динамичното развитие на 
съвременното общество. 

- В него може да се открие 
подробна информация за вече 

реализираните проекти в Бургас, 
разпределени по категории - 
градска мобилност, градска среда, 
енергийна ефективност, здраве и 
грижа, кръгова икономика, култура, 
образование, спорт и техническа 
инфраструктура. 

- Изпълнен със снимков 
материал и информация за 

проектите като дата на стартиране, 
на приключване, стойност и 

резултати, всеки от посетителите на 
сайта може да добие ясна представа 
за направеното до момента в града. 
Към всеки проект има и контакти 
към съответния му координатор. 
Ако информацията в уебсайта не е 
достатъчна за някой от 
потребителите и има още въпроси, 
може да ги зададете по електронна 

поща или по телефон. 
- В уебсайта посетителите ще 

намерят също така и интерактивна 
карта с подробна информация за 
проектите в т. ч. и по Програма за 
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морско дело, рибарство и 

аквакултура, които предстои да 
бъдат реализирани в Бургас, 
разпределени по приоритети. 
  

* Какво е ПИРО? 
ПИРО (План за 

интегрираното развитие на Бургас) 
е основен документ от системата за 
стратегическо планиране на 
регионалното и пространствено 
развитие. Той служи за определяне 
на актуалните проблеми, нуждите и 
потенциалите за развитие на 
общините и населените места, които 
се отчитат при разработването на 
инвестиционни програми и 
финансови инструменти, 
включително съфинансирани от 
фондовете на Европейския съюз. 

Нормативната необходимост 
от изготвяне на ПИРО на община 
Бургас произтича от Закона за 
регионалното развитие (ЗРР), който 
се явява пряка връзка между 
политиките на ЕС в областта на 
регионалното развитие и 
политиката за развитие на 
регионално ниво на Република 
България. Като основен елемент на 

ЗРР, Планът за интегрирано 
развитие се явява инструмент за 
определяне на визията, 
приоритетите, целите и мерките за 
развитие на територията на 
общината. 

* Защо ПИРО е важен за 
общността? 

Разработеният План е 
насочен към развитието на 
общината и на гр. Бургас от гледна 
точка на неговата роля като център 
с национално и регионално 
значение за развитието на 
Югоизточния район и страната като 
цяло. Чрез прилагането на този 
стратегически документ ще се търси 
устойчиво надграждане на 
постигнатите резултати през 
изминалия програмен период, като 

същевременно се осигурят 
възможности за по-високи нива на 
регионален растеж, основан на 
прилагането на конкретна и 
пространствено обусловена система 
от стратегически цели, приоритети 
и мерки и проекти. 

  
Платформа: http://plan.smart

burgas.eu/пиро-2021-2027 
 

УО на ПМДР публикува Годишен план за действие по 
Програмата за 2022 г. 

В изпълнение на Националната 
комуникационна стратегия 2014-
2020 г. Управляващият орган (УО) 
на Програмата за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г. публикува 

Годишен план за действие по 
Програмата за 2022 г. 
 
 

 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
http://plan.smartburgas.eu/%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE-2021-2027
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      През 2022 г. Управляващият 
орган планира откриването на 
приеми по следните мерки: 
 
      Приоритет 1 „Насърчаване на 
устойчиво в екологично отношение, 
иновативно, конкурентоспособно и 
основано на знания рибарство, 

характеризиращо се с ефективно 
използване на ресурсите“: 

 Мярка 1.1 „Диверсификация 
и нови форми на доход“; 

 Мярка 1.2 „Здраве и 
безопасност; 

 Мярка 1.6 „Опазване и 
възстановяване на морското 
биологично разнообразие; 

 Мярка 1.7 „Добавена 
стойност, качество на продуктите и 
използване на нежелания улов. 
 Годишния доклад може да 
видите ТУК. 

 

 

Институт по Океанология – БАН е регионален организатор 
и домакин на събития посветени на Европейската нощ на 
учените 2022 

 
За шести път Институт по 

Океанология – БАН е регионален 

организатор и домакин на събития 

посветени на Европейската нощ на 

учените 2022, в рамките на проект 

SEARCH (Science + Environment + 

Art = 

Resilience for European Researchers Ni

ght). Проектът е финансиран 

по Програма HORIZON–MSCA-2022-

CITIZENS-01, Грантово 

споразумение №101061187. 

Събитието цели да затвърди 

пред обществото ключовата роля на 

науката, нейната свързаност с 

ежедневието на човека и да насърчи 

интереса на децата и младежите към 

научноизследователската дейност. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/term/560
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Мисията на тазгодишното издание е 

да покаже, че комбинацията Наука 

+ Околна среда + Изкуство води до 

устойчиво развитие на човечеството. 

ИО-БАН и неговите 

Асоциирани партньори – ЦПЛР-

НАОП „Николай Коперник“ – 

Варна, Институт по рибни ресурси, 

ССА – Варна и Аквариум-Варна, 

Етнографски музей, Варна към 

РИМ–Варна, Фондация „Иноватор“ 

заедно плануват да организират 

множество събития – преди, по 

време, както и след Нощта, като със 

сигурност Европейска нощ на 

учените 2022 отново ще бъде най-

значимото събитие за 

популяризиране на науката и 

ролята на учените в обществото. 

Чрез различни лекции, 

демонстрации и щандове те ще 

пренесат посетителите в 

научноизследователския свят, ще 

покажат на децата колко е забавно 

да си учен и ще демонстрират 

научни постижения в различни 

области. 

 
Институтът по океанология организира конкурс за детска 

рисунка на тема „КРИСТАЛНО ЧИСТО ЧЕРНО МОРЕ“ 

 

В рамките на проект SEARCH, Институтът по океанология към БАН кани 

децата от възрастова група 5-7 години да участват в конкурс за детска рисунка 

на тема „КРИСТАЛНО ЧИСТО ЧЕРНО МОРЕ“. 

Условия на конкурса: 

1. в конкурса може да участва всяко дете на възраст от 5 до 7 години, което 

обича да рисува; 

2. от една детска градина да бъдат излъчени до 5 рисунки; 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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3. краен срок за изпращане на рисунките до 15 септември 2022 г.; 

4. всяка рисунка трябва да е придружена с име на автора и име на детската 

градина; 

5. адрес за изпращане на рисунките: гр. Варна, 9000, ул. Първи май №40, 

п.к.152, ИО–БАН. 

Всяка участваща в конкурса рисунка ще бъде включена в онлайн 

видеоизложба, която ще бъде излъчена на 29.09.2022 г. в сайта на ИО-БАН –

 www.io-bas.bg, както и във facebook страницата и YouTube канала на 

Института по океанология – БАН. 

Жури ще определи първите три награди, а за всички участници, изпратили 

рисунки за участие в конкурса са предвидени поощрителни награди и 

индивидуален сертификат за участие. Сертификат за участие 

в проект SEARCH, дейност „Конкурс за детска рисунка” получава и детската 

градина, номинирала и изпратила рисунки до ИО-БАН. 

Церемонията за награждаване на победителите в конкурса за детска 

рисунка “КРИСТАЛНО ЧИСТО ЧЕРНО МОРЕ”, в рамките на проект SEARCH, 

Европейска нощ на ученитеʼ 2022 – Варна ще се състои на 30.09.2022 г. във ФКЦ-

Варна. 

            За повече информация ТУК. 

 

Учени изяснят интересни събития от геоморфоложката 
еволюция на Бургаски залив 

 
Успешно приключи 

поредната експедиция на учени от 
секция “Динамика на бреговата 
зона” към Института по 
океанология при Българската 

академия на науките (ИО-БАН) в 
Бургаски залив. 

Програмата, разработена от 
ръководителя на експедицията 
проф. д-р Любомир Димитров, 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
http://www.io-bas.bg/
https://www.facebook.com/Institute-of-Oceanology-Bulgarian-Academy-of-Sciences-1734599666834341/
https://www.youtube.com/channel/UC4_Aigt3bYcKgTm6jr1iK1A
https://www.youtube.com/channel/UC4_Aigt3bYcKgTm6jr1iK1A
http://io-bas.bg/2022/08/24/%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%b8%d0%bd%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d1%83%d1%82%d1%8a%d1%82-%d0%bf%d0%be-%d0%be%d0%ba%d0%b5%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%8f/
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включва заснемане с многолъчев 
ехолот и странично-сканиращ 
сонар, водолазни огледи и събиране 
на скален материал. По време на 
работата океанолозите са 
използвали моторния кораб 
“Христина” на Центъра за подводна 
археология, с който са прекосили 

залива няколко пъти.

 

Осъществени са над 30 
водолазни спускания, съпроводени с 
огледи, фотографиране и геоложко 

пробонабиране на предварително 
селектирани локации от всички 
скални банки в залива разположени 
в дълбочините между 10 и 25 метър.  

Петрографският анализ на 
скалните образци ще подмогне да си 
изяснят интересни събития от 
геоморфоложката еволюция на 
Бургаски залив. 

Проучванията са осъществени 
с финансово подпомагане от Фонд 
“Научни изследвания” по научната 
програма на проект 

“Мултидисциплинарно изследване 
на Бургаски залив - МИДБАИ 
(Съставяне на детайлен цифров 
модел на релефа на дъното с анализ 
на съвременните геоморфоложки 
условия и археологическо 
прогнозно моделиране)”.  

 

 
 

С над 200 събития в цялата страна България се включва в 
Европейските дни на наследството (ЕДН) 

 

 

http://www.nrmbg.com/
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60 общини се включват през 
2022 г. в отбелязването на 
Европейските дни на наследството, 
които се провеждат под надслов 
„Европа – общо наследство“. 
Десетки творчески работилници, 
арт ателиета, пърформанси, 
фестивали, възстановки, концерти, 

беседи, литературни четения, 
лекции, кръгли маси, детски 
образователни програми и др. ще се 
проведат на 17 и 18 септември. 
Домакините на  събитията са музеи, 
библиотеки, етнографски 
комплекси, читалища, галерии, 
културни и природни обекти, а 
входът за посетителите ще бъде 
свободен. 

Всяка година през месец 

септември 50-те държави, подписали 
Европейската културна конвенция, 
участват в Европейските дни на 
наследството - съвместна 
инициатива на Съвета на Европа и 
Европейската комисия. В нея се 
включват повече от 20 милиона 
европейски граждани, което прави 
Дните най-голямото споделено 
културно събитие не само в Европа, 
но и в целия свят. 

Темата на тазгодишното 39-о 
издание е „Устойчиво наследство“ и 
цели да провокира размисъл над 
ефекта, който дейностите на хората 
оставят върху природното и 
културното наследство на Европа и 
как човечеството трябва да използва 
традиционните похвати в тяхното 

опазване. Поставя се и фокус върху 
опазването на културното и 
природното наследство и неговия 
принос за постигане на Целите на 
ООН за устойчиво развитие до 2030 
г. 

Календарът на празничната 
програма в нашата страна е 
изготвен от Министерството на 
културата, като национален 
координатор по провеждане на ЕДН 

в България, съвместно с общинските 
администрации, които от години 
активно съдействат за 
популяризирането на богатото 
културно наследство на регионите и 
страната. 

Националният календар на 
събитията можете да видите ТУК. 

  

СТАРТИРАХА ТРИ ПРОЦЕДУРИ ЧРЕЗ ПОДБОР НА 
ПРОЕКТИ НА МИРГ „САМОКОВ“ 

Местна инициативна 
рибарска група (МИРГ) Самоков и 
дирекция „Морско дело и 
рибарство“ – Управляващ орган на 

Програмата за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) 
обявиха три процедури чрез подбор 
на проекти на МИРГ „Самоков“. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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Първата е BG14MFOP001-
4.119 „Диверсификация на 
рибарската територия в дейности 
като туризъм, култура и услуги”, 
мярка 03 „Диверсификация на 
рибарската територия в дейности 
като туризъм, култура и услуги” от 
стратегията за Водено от 
общностите местно развитие 

(ВОМР) на МИРГ Самоков. 

С процедурата 
„Диверсификация на рибарската 
територия в дейности като туризъм, 
култура и услуги” се цели да се 
развие конкурентоспособността на 
местната икономика. Подкрепата за 
инвестиционни дейности ще 
спомогне за създаването на 
допълнителна заетост, насърчаване 
на предприемаческия дух на 
местните жители. Прилагането на 
мярката ще допринесе за 
стратегическа цел 2: „Повишаване 
на заетостта и увеличаване 
привлекателността на рибарската 
територия“ към Приоритет на 
Съюза 4 „Повишаване на заетостта и 

териториалното сближаване“. 

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 
безвъзмездната финансова помощ 
по процедурата е 179 097,76 лева. 

Минималният размер на 
безвъзмездната финансова помощ за 
един проект не трябва да бъде по-
малък от 15 000 лева, а 

максималният – 100 000 лева. 

 

Втората процедура чрез 
подбор на проекти BG14MFOP001-
4.108 „Производствени инвестиции 
в аквакултурите”, мярка 01 
„Производствени инвестиции в 
аквакултурите” от стратегията за 
Водено от общностите местно 
развитие (ВОМР) на МИРГ 

Самоков цели подобряване на 
конкурентоспособността и 
жизнеспособността на 
предприятията в сектора на 
аквакултурите, включително 
подобряване на безопасността и 

http://www.nrmbg.com/
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условията на труд. Прилагането на 
мярката ще допринесе за постигане 
на стратегическа цел 1 “Повишаване 
конкурентоспособността на 
предприятията от сектор 
аквакултури на територията на 
МИРГ Самоков, при ефективно и 
екологосъобразно използване на 

ресурсите, основано на знания и 
нови технологии” от стратегията на 
МИРГ Самоков към приоритет на 
стратегията 1 „Добавяне на 
стойност, създаване на работни 
места и насърчаване на иновациите 
на всички етапи от веригата за 
доставка на продукти от 
аквакултури“. Прилагането на 
мярката е насочено към 
изграждането на нови и 
модернизацията на съществуващи 
стопанства за аквакултури и 
диверсификация на доходите чрез 
развиване на допълнителни 
дейности. 

Чрез прилагането на 
дейностите, предвидени в мярка 
„Производствени инвестиции в 
аквакултурите”, се очаква: 
подобряване на 
конкурентоспособността и 
жизнеспособността на 
предприятията в сектора на 
аквакултурите, включително 
подобряване на безопасността и 
условията на труд; ефективно 
използване на ресурсите чрез 
намаляване на енергоемкостта на 
прозводствените процеси и на 
използваните естествени ресурси; 
по-високо равнище на опазване на 

околната среда и биологичното 
разнообразие. 

Общият размер на 
безвъзмездната финансова помощ 
по процедурата е 240 000 лева. 

Минималният размер на 
безвъзмездната финансова помощ за 
един проект не трябва да бъде по-
малък от 30 000 лева, максималният 
размер – 195 583 лева. 

Финансовата помощ е в 
размер до 50 на сто от общите 
допустими разходи за проекти, от 
които процент на съфинансиране от 
ЕФМДР – 85% и процент на 
съфинансиране от националния 
бюджет – 15%. 

Третата процедура 
BG14MFOP001-4.117 „Подкрепа за 
инфраструктура и услуги, 
свързани с обновяване и развитие 
на рибарската територия“, мярка 
04 „Подкрепа за инфраструктура и 
услуги, свързани с обновяване и 
развитие на рибарската 
територия“ от стратегията за 
Водено от общностите местно 
развитие (ВОМР) на МИРГ 

Самоков е с общи размер на 
безвъзмездната финансова помощ 
от 455 651,83 лева. 

Минималният размер на 
безвъзмездната финансова помощ за 
един проект не трябва да бъде по-
малък от 50 000 лева, а 

максималният –  391 166 лева. 

http://www.nrmbg.com/
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Финансовата помощ е в 
размер до 100 на сто от общите 
допустими разходи за проекти, от 
които процент на съфинансиране от 
ЕФМДР – 85% и процент на 
съфинансиране от националния 
бюджет – 15%. 

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 само по 
електронна 
поща: pmdr@mzh.government.bg. 

Повече подробности са 
налични на Единния 
информационен портал на 
Европейските структурни и 
инвестиционни фондове, на ел. 
страницата на МИРГ „Самоков“ и 
Националната рибарска мрежа. 

 

В Каварна започва 19-ият Миден и рибен фест 

 

На 26 и 27 август в центъра на Каварна се състоя XIX издание на Миден и 
рибен фест, съобщиха от местната управа. 

 
В интервала между 17:00 и 21:00 часа първата вечер фермерското 

изложение „Вкусът на Добруджа“ предлагаше на жителите и гостите на 
морския град местни екологични продукти. Участниците имаха възможността 
да разположат своите щандове по централната пешеходна алея, близо до 

шадраваните.     
 
В 17:30 пред сградата на общината бе открито и традиционното Морско 

ателие за деца, а от 18:00 часа кметове и кметски наместници от близките 
населени места демонстрираха своите кулинарни умения на площад 
„Защитата на Каварна“. За доброто настроение се погрижиха „Керана и 
космонавтите“. 

 
Фестивалът приключи на следващата вечер с концерт на Кичка 

Бодурова. 
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           Покани за присъединяване към Мисията ,,Адаптиране към 
изменението на климата“ по Програма „Хоризонт Европа 2021-
2027 г.“ 

 
В рамките на новата програма 

Хоризонт Европа 2021-2027 г. са 
публикувани 6 покани за участие в 
Мисията „Адаптиране към 
изменението на климата“. 
Основната цел на Мисията е да 

окаже подкрепа на най-малко 150 
европейски региона и общности 
към устойчивост на климата до 2030 
г. Мисията ще подпомогне 
разработването на иновативни 
решения и ще насърчи регионите, 
градовете и общностите да 
ръководят трансформацията на 
обществото. 

Повече информация за 
шестте покани можете да прочетете 
в следните линкове: 

·         Насочени към потребителите 
приложения и инструменти за 
регионални и местни власти и 
други крайни потребители, с 
фокус въздействията върху 
климата, данни и знания, с 
индикативен бюджет от 6 милиона 

евро (линк към поканата: HORIZON-
MISS-2022-CLIMA-01-01) 

·         Отключване на финансов ресурс 
за инвестиции в устойчивост на 
климата, с индикативен бюджет от 6 
милиона евро    (линк към 
поканата:    HORIZON-MISS-2022-
CLIMA-01-02) 

·         Най-добри практики и пилотни 
застрахователни решения за 
адаптиране към климата в 
регионите и общностите на ЕС, с 
индикативен бюджет от 6 милиона 
евро (линк към 
поканата:      HORIZON-MISS-2022-
CLIMA-01-03) 

·         Трансформация на 
регионалните икономически 
системи за устойчивост и 
устойчивост на климата, с 
индикативен бюджет от 6 милиона 
евро (линк към поканата:   HORIZON-
MISS-2022-CLIMA-01-04) 

·         Увеличете функцията на 
поглъщане на вода на ландшафта 
като начин за подобряване на 
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устойчивостта на климата към 
предизвикателствата при 
управлението на водите, с 
индикативен бюджет от 3 милиона 
евро (линк към поканата:   HORIZON-
MISS-2022-CLIMA-01-05) 

·         Тестване и демонстриране на 
преобразуващи решения за 
устойчивост на климата, 
интегриране на базирани на 
природата решения в системната 

трансформация, с индикативен 
бюджет от 88.32 милиона евро. (линк 
към поканата: HORIZON-MISS-2022-
CLIMA-01-06) 

Крайният срок за подаване на 
документи за включване в Мисия 
„Адаптиране към изменението на 

климата“ е 27 септември 2022 г. 

  Има възможност за 
подписване и на Хартата на 
мисията  Mission Charter . За целта 
първо следва да се попълнят 
следната анкета  EU Survey .  От 

предоставените отговори и 
доказателства ще се извърши оценка 
на ангажираността на регионите и 
общностите за прилагане на 
мерките за адаптиране към 
изменението на климата. Региони и 
общности, които демонстрират 
минали, текущи или бъдещи 

инициативи или желание да 
обмислят инициативи за 
адаптиране, ще бъдат поканени да 
подпишат Хартата. 

Въпреки че Хартата не е 

обвързваща, подписалите я 
декларират желанието си да си 
сътрудничат и да съгласуват 
намеренията си с други подписали 
страни, да мобилизират ресурси и 
да развиват дейности в съответния 
регион и общности за постигане на 
целите за адаптиране. 

Повече за мисиите можете да 
намерите и на следния ЛИНК   

 

Проект на Насоки по процедура „Подкрепа за устойчиво 
енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, 
търговията и услугите, както и сгради от сектор туризъм“ за 
обществено обсъждане 
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С цел максимална 
информираност, публичност и 
прозрачност при предоставяне на 
средства на крайни получатели по 
Механизма за възстановяване и 
устойчивост и в изпълнение на чл. 5, 
ал. 2 от Постановление № 114 от 8 
юни 2022 г. на МС за определяне на 

детайлни правила за предоставяне 
на средства на крайни получатели 
от Механизма за възстановяване и 
устойчивост, Ви информирам, че 
МРРБ публикува проект на Насоки 
за кандидатстване за предоставяне 
на средства чрез подбор на 
предложения по процедура 
„Подкрепа за устойчиво енергийно 

обновяване на сгради в сферата на 
производството, търговията и 
услугите, както и сгради от сектор 
туризъм“ за обществено обсъждане. 
Коментари и предложения по 
проекта на Насоки и пакета 
документи към тях могат да бъдат 
изпращани до ГД СППРР на 

електронна поща: 
oprd@mrrb.government.bg, както и 
по официален път в срок 
до 25.09.2022 г. включително. 

 Проект на Насоки и пакет с 
документи към тях могат да бъдат 

намерени тук. 
 

 
 

Повторно обществено обсъждане на Насоки за 
кандидатстване по НПВУ 

 

 
С цел максимална 

информираност, публичност и 
прозрачност при предоставяне на 
средства на крайни получатели по 
Механизма за възстановяване и 
устойчивост и в изпълнение на чл. 5, 
ал. 2 от Постановление № 114 от 8 
юни 2022 г. на МС за определяне на 

детайлни правила за предоставяне 
на средства на крайни получатели 
от Механизма за възстановяване и 
устойчивост, Ви информирам, че 
МРРБ публикува повторно проект 
на Насоки за кандидатстване за 
предоставяне на средства чрез 
подбор на предложения по 
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процедура „Подкрепа за устойчиво 
енергийно обновяване на публичен 
сграден фонд за административно 
обслужване, култура и спорт“ за 
обществено обсъждане. 
   Проектът на Насоки за 
кандидатстване и пакетът с 
документи към него са публикувани 

на интернет страницата на 
МРРБ: https://www.mrrb.bg/ в 
секция „За обществено обсъждане“, 
на интернет страницата на 
ОПРР: http://www.bgregio.eu/ в 
меню: ОП „Региони в растеж“ 2014-
2020 > Актуални процедури: 
Процедура за подбор на 
предложения „Подкрепа за 
устойчиво енергийно обновяване на 
публичен сграден фонд за 
административно обслужване, 
култура и спорт“, както и на 
информационната система за 
МВУ: https://eumis2020.government.
bg/ в меню: Електронно 
кандидатстване, раздел Процедури 
за БФП > Национален план за 

възстановяване и устойчивост > За 
обществено обсъждане: Процедура 
„Подкрепа за устойчиво енергийно 
обновяване на публичен сграден 
фонд за административно 
обслужване, култура и спорт“. 
   Част от коментарите и 
предложенията, постъпили при 

предходното публикуване на 
проекта на Насоки за 
кандидатстване по процедурата, са 
отразени в новопубликуваните 
документи, а част от предложенията 
ще бъдат обсъдени, заедно с 
постъпилите нови такива. 
    Следва да имате предвид, че 
коментари и предложения по 
повторно публикувания проект на 
Насоки и пакет документи към тях 
могат да бъдат изпращани до ГД 
СППРР на електронна поща: 
oprd@mrrb.government.bg, както и в 
информационната система за МВУ 
(https://eumis2020.government.bg/), 
в срок до 25.09.2022 г. 

 
 
 

Започва проучването на местообитания и видове, предмет 
на опазване в "Натура 2000" в Черно море 
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Международен екип от учени 
и експерти започва работа по 
изготвяне на картата на 
разпространението на 
местообитания и видове в 
защитените зони в българската част 
на акваторията на Черно море. 

          Екипът започва изпълнението 
по основната дейност от проект 
BG16M1OP002-3.005-0001 "Натура 
2000 в Черно море“ – "Проучване и 
картиране на разпространението на 
типове природни местообитания, 
местообитания на видове и техните 
популации, и определяне на 
природозащитното им състояние в 
морските пространства на 
Република България“. 

         Основната цел на проекта е 
завършване на мрежата "Натура 
2000“ в морска среда в съответствие с 
изискванията на Директива 
92/43/ЕИО за опазване на 

природните местообитания и на 
дивата флора и фауна (Директива 
за местообитанията). 

          Една от специфичните цели на 
проекта е да се установи 
разпространението и 
природозащитното състояние на 
видове и типове природни 
местообитания в морската част на 
мрежата "Натура 2000“ в България. 
Предмет на проучване и оценка са 

седем типа морски и крайбрежни 
природни местообитания, два вида 
китоподобни и два вида риби. 

        Типовете природни 
местообитания са постоянно 
покрити от морска вода пясъчни и 
тинести плитчини, естуари, 
обширни плитки заливи, подводни 
или частично подводни морски 
пещери. Към тях спадат тинесто-
песъчливи крайбрежни площи, 

които не са покрити или са едва 
покрити с морска вода, подводни 
структури, образували се под 
действието на просмукващи се 
газове, и съобщества с кафяви, 
червени и зелени водорасли по 
скалисти морски дъна (Рифове). 
Видовете морски бозайници са 
Афала (Tursiops truncatus) и Морска 
свиня (Phocoena phocoena). Видове 
риби са Карагьоз, Дунавска скумрия 
(Alosa immaculata) и Малък 
карагьоз, Харип (Alosa tanaica). 

           В рамките на проучвателните 
мероприятия трябва да бъдат 
инвентаризирани 17 защитени зони 
за опазване на природните 
местообитания и на дивата флора и 
фауна в страната, включващи в 
границите си морските 
пространства. 

          Общата стойност на проекта е 
11 734 980 лева, от които 9 974 733 
лева са предоставени от 
Европейския фонд за регионална 
развитие, а 1 760 247 лева са 
национално съфинансиране. По 
график всички дейности трябва да 
приключат до 30 ноември 2023 г. 
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6 училища от София, Варна, Пазарджик и Златица са 
отличени в конкурсите Глобално училище и Глобално училище 
в действие 2022 

 
Избрани са  победителите в 

седмия конкурс „Глобално 
училище“ на Българската 
платформа за международно 
развитие (БПМР) за училища с 
принос в прилагането на 
философията, принципите и 

методите на глобалното 
образование за формирането на 
активни глобални граждани. 

Това са: 
СУ "Любен Каравелов", гр. Пловдив 
ПГКМКС „акад. Благовест Сендов“, 

гр. Варна 
ПГ "Иван С. Аксаков", гр. 
Пазарджик 

За трета  поредна година се 
проведе и конкурсът „Глобално 
училище в действие“ за училища, 
носители на приза „Глобално 
училище“ от предходни издания на 
състезанието. 

Победителите са: 
I – място: Частно Средно Училище 
"Увекинд", гр. София 
II – място: Втора английска езикова 
гимназия "Томас Джеферсън", гр. 
София 

III – място: СУ "Св. Паисий 
Хилендарски", гр. Златица 

Сред идеите на наградените 
училище се открояват инициативи 
за сътрудничество между ученици и 
учители по темата за бежанците, 
организиране и провеждане на 

училищна „Седмица на 
толерантността и мира“, фестивал 
"Глобалното образование за 
намаляване промените на климата", 
идеи за запознаване на учениците 
с  понятията "глобално затопляне", 
"въглероден отпечатък", "съзнателно 
потребление", "загуба на морско 
биоразнообразие", "устойчиво 
развитие" и др., борбата с 
фалшивите новини, както и 
създаването на училищен подкаст, в 
който ученици ще дискутират по 
вълнуващи ги глобални теми. 

Отличените учебни заведения 
са избрани след оценка на техните 
кандидатури от комисия с 
представители на Министерството 
на образованието и науката и 
работната група по глобално 
образование в рамките на БПМР. 
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Призът „Глобално училище“ 2022 и 
призът „Глобално училище в 
действие“ 2022 ще бъдат връчени по 
време на официална церемония в 
рамките на Десетата юбилейна 
Национална конференция за 

глобално образование „Образование 
за мир“, която ще се проведе на 10-
11 септември 2022 г. в София 
 
 

 

Звеното за управление на НРМ с коментари по Проекта на 
Иновационна стратегия за интелигентна специализация, 2021-
2027 г. на Република България 

 
Експерти от Звеното за 

управление на Националната 
рибарска мрежа изготвиха и 
изпратиха коментари по Проекта 
на Иновационна стратегия за 
интелигентна специализация 
(ИСИС), 2021-2027 г. на Република 
България. Представяме ги на 
вашето внимание. 

  

ИСИС за сектори риболов, 
аквакултури и преработка на 
техните продукти 

Как се предвижда да 
бъдат финансирани дейности за 

интелигентна специализация на 
предприятия от икономически 
сектори 3. Рибно стопанство 

(риболов и аквакултури) и 
преработващата промишленост, 

използваща суровини от тези 
сектори - 10.2. Преработка и 
консервиране на риба и други 

водни животни, без готови ястия, 
при условие, че във Финансовия 
план за ИСИС 2021-2027 г. не е 
залегнал източник Програма за 
морско дело, рибарство и 
аквакултури 2021 – 2027 г., а тези 
сектори не се допустими за 
финансиране по други оперативни 
програми (поради изискванията за 
демаркация). 

В проекта на ИСИС 2021-2027 
има няколко приоритета и под-
области, които пряко засягат 
посочените икономически сектори, 
част от сектор живи морски 

ресурси на Синята икономика на 
България: 
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                     Тематична област 
„Мехатроника“, под-област: 
"системи и технологии за развитие 
на Синята икономика". 

                     Тематична област 
„Индустрия за здравословен живот, 
биоикономика и 
биотехнологии“,  под-област: 

"въвеждане на иновативни методи в 
селското стопанство и 
рибовъдството, без използване на 
химически препарати за борба с 
вредители и торене" и под-област: 
"приложение на нови методи и 
технологии в устойчивото ползване 
на речни и морски ресурси". 

                     Тематична област 
„Чисти технологии, кръгова и 
нисковъглеродна икономика“,  под-
област:  "технологии за ефективно 
използване на ресурсите, за 
намаляване съдържанието на 
опасни вещества, за използване на 
алтернативни и биобазирани 

суровини и материали, за 
удължаване живота на продуктите" 
и  под-област:  "безотпадни 
технологии и технологии, 
въвеждащи методи за включване на 
отпадъчни продукти и материали от 
производства в други производства". 
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