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ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА
МРЕЖА ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2021 Г.
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УО
НА
ПМДР
ПУБЛИКУВА
ЗА
ОБЩЕСТВЕНИ
КОНСУЛТАЦИИ ЗАДАНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОБХВАТА И
СЪДЪРЖАНИЕТО НА ДОКЛАДА ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
НА
ПРОГРАМА
МОРСКО
ДЕЛО,
РИБАРСТВО
И
АКВАКУЛТУРИ 2021-2027 Г.

На https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/8499
бе
публикувано
за
консултации Задание за определяне на съдържанието и обхвата на Доклада за
екологичната оценка на Програма „Морско дело, рибарство и аквакултури
2021-2027 г. (ПМДРА).
Срокът за становища по проекта на документа е бе до 17:00 часа на 20
октомври, като същите се изпращат на електронен адрес: pmdra_20212027@mzh.government.bg
Предвижда се, Докладът за екологична оценка (ДЕО) да обхваща:





Описание на съдържанието на основните цели на ПМДРА и връзка с други
съотносими планове и програми;
Текущо състояние на околната среда и евентуално развитие без прилагането на
ПМДРА;
Характеристика на околната среда за територии, които вероятно ще бъдат
значително засегнати с реализацията на ПМДРА;
Съществуващи екологични проблеми, установени на различно ниво, имащи
отношение към ПМДРА;
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Цели на опазване на околната среда на национално и международно равнище,
имащи отношение към ПМДРА и начин, по който те са взети под внимание
при изготвянето на програмата;
Вероятни значителни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, в
т.ч. и трансгранични въздействия върху околната среда в други държави;
Мерки, предвидени за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно
компенсиране на неблагоприятните последствия от осъществяването на
ПМДРА върху околната среда и човешкото здраве и др.
ПМДРА е част от програмите по Политиката на сближаване за програмен
период 2021-2027. Предвижда се тя да има 4 приоритета, както следва:
 Приоритет 1: „Насърчаване на устойчивото рибарство и опазването на

водните биологични ресурси”: подкрепа за мерки свързани с: подобряване
на здравето, безопасността и условията на труд на борда на риболовните
кораби и операции за добавяне на стойност и диверсификация; първо
придобиване на риболовен кораб; модернизация на пристанища и изграждане
на лодкостоянки; компенсации за компенсации за окончателно или
временно преустановяване на риболовни дейности; контрол на
риболовните дейности и др.;
 Приоритет 2: „Насърчаване на устойчивите дейности, свързани с
аквакултурите, и на преработването и предлагането на пазара на
продукти от риболов и аквакултури“: финансиране за продуктивни
инвестиции и иновации в аквакултурите; аквакултури, осигуряващи
екологични услуги и преминаване към биологични аквакултури;
преработка на продукти от риболов и аквакултури; предлагане на пазара
и планове за производство и предлагане на пазара;
 Приоритет 3: „Създаване на предпоставки за растеж на устойчивата синя
икономика и стимулиране на развитието на общностите, занимаващи се с
рибарство
и
аквакултури,
в
крайбрежните
и
вътрешните
райони“: подкрепа за подхода ВОМР- изграждане на капацитет и
подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение
на стратегиите за ВОМР и изпълнението им;
 Приоритет 4: „Повишаване на ефективността на международното
управление на океаните и създаване на предпоставки за безопасността,
сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и
океаните“: морско наблюдение; подобряване на природозащитното
състояние на морски типове природни местообитания; подобряване на
природозащитното състояние на морските бозайници и др.
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ДФ „Земеделие“ преведе 200 000 лв. по Програма морско
дело и рибарство 2014-2020 г.

Част от средствата са за обновяване на старинния Несебър
Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) преведе
близо 200 000 лв. на четирима бенефициери по Програмата за морско дело и
рибарство (ПМДР 2014-2020 г.). Две от плащанията получават Местните
инициативни рибарска групи (МИРГ) „Несебър-Месемврия“ и „Български
черноморски сговор Бяла – Долни чифлик – Аврен“ в изпълнение на техните
стратегии за развитие. Стратегиите имат за цел да подпомогнат
конкурентоспособното развитие на рибарските области при оптимално
използване на местните ресурси. Основните приоритети, заложени в
стратегиите, са насърчаване на икономическия растеж, социалното
приобщаване, както и създаването на работни места в рибарските райони.

МИРГ „Несебър – Месемврия” получи окончателно плащане, в размер на
близо 90 хил. лв. (89 801 лв.), за изпълнението на проект по мярка 3.2
„Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно
мащабна инфраструктура“. Одобрената безвъзмездна финансова помощ по
проекта е над 202 хил. лв. Средствата са вложени в реконструкцията и
обновяването на рибарския район, разположен в старинната част на Несебър.
Той представлява пореден етап от реставрацията на „Трасе на културнотуристически маршрут „Духовен път“ по улиците „Ахелой“, „Хемус“, „Тервел“
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и „Месемврия“. Архитектурната концепция за тези трасета е пряко свързана с
общата стратегия на Община Несебър за опазване на световната ценност и
културното наследство в стария град. Пешеходните зони там са оформени с
настилки от периода на Възраждането – асфалтът е подменен с паваж, а
бетоновите плочи по тротоарите са заменени с настилка от камък. С
изпълнението на проекта се поставя акцент върху опазването и
популяризирането на природното, културно и историческо наследство, както и
на занаятчийските традиции в региона.
Второто плащане, в размер на близо 30,5 хил. лв. (30 477 лв.), получава МИРГ
„Български черноморски сговор Бяла – Долни чифлик – Аврен“.
Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на междинно
плащане за финансиране на текущите разходи на групата за второто
тримесечие на 2021 г. Средствата са договорени по мярка 4.2. „Изпълнение на
стратегиите за водено от общностите местно развитие“ от Програмата за
морско дело и рибарство 2014-2020.
ДФ „Земеделие“ изплати 42 950 лв. на бенефициер по мярка 2.2
“Продуктивни инвестиции в аквакултурите” – Сектор „Малки проекти“.
Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за оборудване на моторно
превозно средство за превоз на жива риба. Инвестицията ще улесни доставките
на дъгова пъстърва от рибното стопанство, което се намира в язовир Гостилица,
до крайните потребители. Садково-аквакултурно стопанство произвежда 64
тона риба годишно. Новото оборудване ще улесни и превозването на
зарибителен материал в рибната ферма.
Последното плащане, в размер на 36 327 лв., е преведено на Изпълнителна
агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА). Институцията е бенефициер по
мярка 3.1 „Контрол и изпълнение“ на програмата. Безвъзмездната финансова
помощ се отпуска за закупуване на защитна екипировка за служителите при
инспекции в морето. Тя ще намали риска от злополуки от една страна, а от
друга – ще допринесе за извършване на допълнителни проверки на корабите за
намаляване на нерегламентирания улов на риба.

Обявено е обществено обсъждане по проект на Стратегия за
биологичното разнообразие на Р България до 2030 г.
Министерството на околната среда и водите (МОСВ) публикува за
обществено обсъждане проект на Стратегията за биологично разнообразие на
Република България (СБРРБ) с хоризонт до 2030 г.
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В проекта се посочва, че СБРРБ е основен стратегически документ, чрез
който се определят средносрочните цели и приоритети, свързани с опазване на
биологичното разнообразие на територията на страната.

В стратегията са отразени всички основни ангажименти на страната ни
като член на ЕС, в контекста на Стратегията на ЕС за биологичното
разнообразие до 2030 г., чиято основна задача е свързана с ограничаване на
основните фактори, предизвикващи загуба на биологично разнообразие.
СБРРБ отразява поетите от България конкретни ангажименти, свързани с
изпълнението на Целите за устойчиво развитие (ЦУР) на ООН до 2030 г.,
приети на 70-то Общо събрание на ООН на 25 септември 2015 г., както и
Визията до 2050 г. на Стратегическия план за биологичното разнообразие 20112020 към Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР) , насочена към
„живот в хармония с природата“ и „свят, в който биологичното разнообразие е
опазено, оценено и използвано рационално, предоставяйки жизненоважни за
всички хора ползи.“ На тази основа е определена и главната цел на документа,
която е свързана с осигуряването на адекватна и ефективна обща стратегическа
и политическа рамка за устойчиво преодоляване на загубата на биологично
разнообразие, като същевременно мотивира неговото опазване и подобряване.
Стратегията също така цели да определи основните цели и задачи, които
следва да бъдат изпълнени в следващото десетилетие и да формулира
конкретни мерки и действия, чиято реализация ще гарантира изпълнението на
нейните цели.
До 2030 г. са предприети необходимите спешни действия на различни
нива в обществото, така че биоразнообразието да бъде поставено на пътя към
възстановяване, в полза на хората, климата и планетата.
Приоритет 1 - Опазване, устойчиво ползване на биологичното
разнообразие и справедливо и равноправно разпределение на ползите,
произтичащи от използването на генетичните ресурси.
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Приоритет 2 - Опазване и възстановяване на екосистемите и съхраняване
на услугите и ползите, които те предоставят.
Приоритет 3 - Поддържане и ефективно управление на Националната
екологична мрежа (НЕМ).
Следвайки националните приоритети, СБРРБ дефинира 12 броя цели,
отразяващи конкретни задачи, които следва да бъдат изпълнени, за постигане
на визията и мисията на документа, като 4 НАЦИОНАЛНА ЦЕЛ е: Опазване на
биологичното разнообразие в Черно море и в крайбрежните морски
екосистеми.
Целта е в пряка връзка със следния основен елемент от Стратегията:
„Възстановяване на доброто екологично състояние на морските екосистеми“,
както и с ангажименти 13 и 14 от План на ЕС за възстановяване на природата:
„Значително да се намали отрицателното въздействие на риболовните и
добивните дейности върху уязвимите биологични видове и местообитания,
включително върху морското дъно, така че да се постигне добро екологично
състояние.“ и „Приловът да бъде премахнат или намален до равнище, даващо
възможност за възстановяване и опазване на видовете“.
С повече подробности от Стратегията за биологичното разнообразие на
РБ може да се запознаете от електронна страница:
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6397.
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В рамките на Съвета по селско стопанство и рибарство на ЕС на 11 – 12
октомври в Люксембург заседаваха Министрите на земеделието и рибарството
на ЕС. Срещата бе ръководена от Йоже Подгоршек – министър на земеделието,
горите и храните на Словения и председателстващ Съвета.
Резултати за област рибарство
Управление на рибните запаси на ЕС
Бяха разгледани темите:




как ЕС управлява рибните запаси на ЕС
международни споразумения в областта на рибарството
ролята на Съвета в управлението на рибарството

За повече
fish-stocks/

информация: https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/eu-

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ В БАЛТИЙСКО МОРЕ ЗА 2022 Г.
Съветът постигна споразумение относно общия допустим улов (ОДУ) и
квотите на държавите членки за десетте рибни запаса с най-голямо търговско
значение в Балтийско море за 2022 г. В споразумението се определят
количествата от всеки вид, които държавите членки ще могат да ловят през
2022 г., както и някои условия за риболовните кораби, извършващи дейност в
региона.
Споразумението включва редица промени в ОДУ за предходната година.
По-специално:




Поради ниските равнища на биомасата ОДУ за херинга в западната част
на Балтийско море беше ограничен до прилова и беше намален с 50 %; в
централната част на Балтийско море той беше намален с 45 %.
Предвид липсата на подобрение на запасите от атлантическа
треска Съветът продължи практиката да определя специфичен ОДУ
само за прилова. Такъв беше случаят и със сьомгата в основния басейн,
въпреки че ОДУ за запасите от сьомга във Финския залив отбеляза
умерено увеличение.

ОДУ за писия и цаца беше увеличен съответно с 25 % и 13 %.
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С днешното споразумение се постига баланс между подкрепата за рибарите
от ЕС и гарантирането на дългосрочната устойчивост на рибните запаси в
Балтийския регион. То се основава на солидни научни становища и отразява
ангажимента на Съвета да поддържа целите на общата политика в областта на
рибарството, като същевременно обръща внимание на екологичните
проблеми.Йоже Подгоршек, министър на земеделието на Словения



Балтийско море: Съветът постига споразумение относно ограниченията
на улова през 2022 г. (съобщение за медиите, 12 октомври 2021 г.)



Споразумение в Съвета относно ограниченията на улова в Балтийско
море през 2022 г.



Управление на рибните запаси на ЕС (обща информация)

РИБНИ ЗАПАСИ НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО
Министрите проведоха обмен на мнения относно възможностите за
риболов на общите запаси с Обединеното кралство за 2022 г. В съответствие
със Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното
кралство, след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС между двете страни
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се провеждат ежегодни консултации относно общите рибни запаси.
Делегациите предоставиха насоки на Комисията относно позицията, която да
бъде заета от ЕС по време на тези консултации. По-специално те подчертаха
необходимостта ОДУ да се основава на научни становища и да се спазват
целите на общата политика в областта на рибарството, като се вземат предвид
икономическите, социалните и екологичните аспекти на устойчивостта. Много
държави членки изтъкнаха отново, че е важно да се представи единна позиция
в тези преговори. Успоредно със заседанието редица държави членки
подписаха политическа декларация относно решението на Обединеното
кралство да не издава разрешителни за риболов на редица френски риболовни
кораби във водите на Джърси и Гърнзи. В тази декларация бе подкрепена
позицията на Франция и беше отправен призив към Обединеното кралство да
спазва разпоредбите на Споразумението за търговия и сътрудничество.


Общи рибни запаси за ЕС и Обединеното кралство (обща информация)



ICCAT (уебсайт)

КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА РИБОЛОВА
НОРВЕГИЯ И КРАЙБРЕЖНИТЕ ДЪРЖАВИ ЗА 2022 Г.

МЕЖДУ

ЕС

И

Министрите проведоха обмен на мнения относно консултациите с
Норвегия и крайбрежните държави относно възможностите за риболов през
2022 г. Преговорите с Норвегия трябва да се проведат между средата на
октомври и края на ноември, като консултациите с крайбрежните държави
започват в края на октомври. Делегациите обсъдиха приоритетите на ЕС и
подготвиха почвата за тези консултации.
УЧАСТИЕ НА ЕС В СРЕЩАТА ЗА РИБАТА ТОН В АТЛАНТИЧЕСКИЯ
ОКЕАН
Министрите бяха приканени да предоставят насоки на Комисията относно
позицията, която да бъде заета от ЕС на годишната среща на Международната
комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT), която
тази година ще се проведе от 15 до 22 ноември. Обсъждането включваше, наред
с другото, предложени мерки за управление на тропическия тон (по-специално
големоокия тон) и за защита на акулата мако, възстановяването на запасите от
червен тон и важния въпрос за избягването на отрицателно въздействие върху
дребномащабния и непромишления риболов. ICCAT отговаря за гарантиране
на дългосрочното опазване и устойчивото използване на рибните ресурси и за
опазването на морските екосистеми. Нейните препоръки имат пряко
отражение върху годишните възможности за риболов на ЕС.
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ДФ „Земеделие“ изплати още над 700 000 лева по
Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.
ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) изплати над 700
хил. лв. (706 893 лв.) на осем бенефициери по Програмата за морско дело и
рибарство 2014 – 2020 г. Най-голямото плащане, в размер на 418 756 лв., е
преведено на кандидат, който изпълнява договор по мярка 5.4 “Преработване
на продуктите от риболов и аквакултури”. Безвъзмездната финансова помощ
се отпуска за модернизация на предприятие за преработка на продукти от
аквакултури. Средствата се влагат в изграждане на 3 фотоволтаични централи,
соларна система за топла вода, система за видеонаблюдение и лекотоварен
автомобил с хладилно оборудване. Чрез финансовата подкрепа на ЕС,
дружеството ще оптимизира преработката на своята продукция при по-ниски
производствени разходи.
ДФЗ – РА преведе близо 200 хил. лв. (189 517 лв.) безвъзмездна финансова
помощ на пет местни инициативни рибарски групи (МИРГ). Средства
получиха МИРГ „Варна, район Аспарухово – Белослав – Аксаково“, МИРГ
„Пазарджик“, МИРГ "Шабла – Каварна –Балчик ",МИРГ „Самоков“ и МИРГ
"Високи Западни Родопи: Батак – Девин – Доспат". Безвъзмездната финансова
помощ се отпуска под формата на междинни плащания за финансиране на
текущите разходи на групите за второто тримесечие на 2021 година по мярка
4.2. „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ от
Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020.

Следващото плащане, в размер на близо 49 хил. лв. (48 700 лв.), е извършено
към бенефициер по мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултурите –
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Сектор „Малки проекти”. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за
закупуване на автоматичен сепаратор за прясна водораслова биомаса и
автоматична пакетираща машина за готова продукция. Чрез закупуването на
високоефективно и модерно оборудване се очаква изпълнителят на проекта да
повиши
ресурсната
ефективност,
конкурентоспособността
и
жизнеспособността на стопанството си.
Безвъзмездна финансова помощ от близо 50 хил. лв. (49 920 лв.) е изплатена
и на Сдружение „Черноморски изгрев“. Бенефициерът изпълнява договор по
мярка 5.1 „Планове за производство и предлагане на пазара.“ Проектното
предложение цели финансиране на дейностите от одобрения от министъра на
земеделието, храните и горите План за производството и предлагането на
пазара на основните продукти от риболов, реализирани от членовете на
сдружението. Дейностите са свързани с разходи за мониторинг, разработване
на софтуерна система, както и провеждане на съпътстващи обучения и срещи.

16.11.-18.11.2021 г.: Транснационален онлайн семинар на
FARNET за Местни инициативни рибарски групи на тема
„Устойчиви крайбрежни общности“

FARNET (ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА НА РИБАРСКИТЕ РАЙОНИ) ОТПРАВЯ
ПОКАНА КЪМ МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ ДА
УЧАСТВАТ
В
ПОСЛЕДНИЯ
ТРАНСНАЦИОНАЛЕН
СЕМИНАР,
ОРГАНИЗИРАН ОТМРЕЖАТА, КОЙТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН В
ПЕРИОДА 16.11.-18.11.2021 Г. И БЪДЕ ПОСВЕТЕН НА УСТОЙЧИВИТЕ
КРАЙБРЕЖНИ ОБЩНОСТИ.
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Семинарът, организиран от Звеното за подкрепа на FARNET по
инициатива на Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“, ще осигури
възможност за динамичен обмен на опит и знания между участниците чрез
поредица отинтерактивни сесии.
Почерпвайки вдъхновение от външни експерти, както и от проектите и
практиките на Местните инициативни рибарски групи в целия ЕС, семинарът
ще се опита да погледне към бъдещето в процеса на изграждане на устойчивост
в териториите на Местните инициативни рибарски групи.
По време на събитието ще бъде осигурен симултантен превод, като
езиците на които ще бъде осигурен преводът ще се определят на база нуждите,
посочени в регистрационната форма. Програмата на семинара е адаптирана
към предвидения онлайн формат за провеждане на събитието със сутрешни
тематични сесии в рамките на три дни.
Тематичните сесии са посветени на най-актуалните теми, свързани с
постигането на икономическа, социална и екологична устойчивост в
рибарските територии. Програмата предвижда презентации на Местни
инициативни рибарски групи в следните тематични направления:
Икономическа устойчивост:




устойчиви хранителни системи и вериги на доставка
кръгова икономика
устойчива и диверсифицирана синя икономика

Екологична устойчивост:




опазване на биоразнообразието
адаптиране към изменението на климата
инвестиции в природен капитал

Социална устойчивост:



ролята на МИРГ за насърчаване и развитие на социалния капитал и
социалните иновации
примери за проекти на МИРГ
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Събитието предвижда още тематични работлници, свързани с подкрепата
за създаването на местни енергийни кооперативи и интегриране на целите,
свързани с изграждането на устойчивост в рибарските територии в
Стратегиите за ВОМР на МИРГ.
Участие в събитието могат да вземат Местни инициативни рибарски
групи, Управляващи органи и техните междинни звена, Национални
рибарски мрежи, както и други заинтересовани страни, ангажирани в
прилагането на подхода ВОМР в рибарските територии.
Организаторите информират, че е възможно участието на до двама
представители на МИРГ. Експертите от МИРГ, които ще участват в панелните
сесии, могат да бъдат различни от тези, които ще участват в тематичните
работилници.
Срокът за регистрация бе до 27.10.2021 г.
Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа е на
разположение да окаже съдействие на експертите от МИРГ във връзка с
участието им в предстоящия онлайн семинар.

20.11.2021 г./гр. Ферара, Италия: Присъствено международно
събитие на FARNET за представяне на проекти, подкрепени от
Местни инициативни рибарски групи от целия ЕС
След международния онлайн семинар на FARNET /16.-18.11.2021 г./ на
тема „Изграждане на устойчивост в крайбрежните райони“, на 20.11.2021 г.
Eвропейската мрежа на рибарските райони ще проведе международно
присъствено събитие в Италия, по време на което ще бъдат представени
най-добрите проекти на Местни инициативни рибарски групи в целия
Европейския съюз, посветени на постигането на устойчивост в рибарските
територии.
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Събитието ще се проведе в гр. Ферара, Италия, на 20.11.2021 г. (събота) от
14:00 часа, и ще завърши с Networking коктейл, който ще се проведе от 18:00
до 20:00 часа.
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Международният форум ще събере на едно място Местни инициативни
рибарски групи (МИРГ), Управляващи органи и Национални рибарски мрежи
в различните държави-членки в ЕС, с цел обмяна на опит по различни
проекти, реализирани по подхода Водено от общностите местно
развитие врибарските територии, които допринасят за изграждането на
устойчивост.
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КАК ЩЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ И ИЗБИРАТ ПРОЕКТИТЕ НА МИРГ,
КОИТО ДА БЪДАТ ПРЕДСТАВЕНИ ПО ВРЕМЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО
ИЗЛОЖЕНИЕ?
Местните инициативни рибарски групи, желаещи да предложат проект,
който да бъде представен по време на изложението, е необходимо да изпратят
кратко описание на един избран от тях успешен проект („звезден проект“),
който успява да насърчи способността на местната общност да се бори с
изменението на климата или да се адаптира към промените, свързани с
него. За постигане на мобилизация на местната общност, при изпълнението
на предложения проект следва да е използван поне един от
следните инструменти:





Засилване на социалния капитал и работата в мрежа
Мерки за опазване на биологичното разнообразие или такива,
насочени към намаляване на натиска/зависимостта от специфични
природни ресурси
По-добра икономическа
устойчивост, напр.
чрез укрепване
на
местната икономическа екосистем, диверсификация по веригата на
доставка и др.

До 5-ти ноември 2021 г. организаторите ще информират всички изпратили,
предложения, дали попадат сред 80-те избрани проекта, които да бъдат
представени по време на изложението.
Освен за избраните проекти, ще бъде осигурено място и за Местни
инициативни рибарски групи, Управляващи органи и Национални рибарски
мрежи, които могат сами да покрият пътните си разходи.
КАК ЗВЕНОТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА
МРЕЖА В БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ВИ СЪДЕЙСТВА ЗА УЧАСТИЕ В
ПРОЦЕСА НА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ?
В случай че МИРГ имат нужда от съдействие при избора и подготовката на
описанието за конкретен проект, който да бъде предложен за представяне по
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време на международното изложение, могат да се обръщат за съдействие към
екипа на Националната Рибарска Мрежа. Можем да подкрепим
заинтересованите страни при избор на най-добрия проект, съответстващ на
темата на изложението, както и в процеса на изготвяне на
описанието/представянето - превод, оформление и др.
Организация и пътуване:
FARNET ще покрие разходите за настаняване (1 нощувка) на до 80 Местни
инициативни рибарски групи, които имат желание за участие. Местните
инициативни рибарски групи трябва обаче сами да поемат пътните си разходи
(най-близкото летище до гр. Ферара е Болоня). За участниците, чийто проекти
за избрани от FARNET за представяне по време на изложението,
организаторите ще покрият разходите за пътни на 1 представител на МИРГ.
За Местните инициативни рибарски групи, които не разполагат с бюджет за
пътуване и не могат да намерят други решение за финансиране на разходите
във връзка с пътуването, организаторите са заделили малък бюджет, който
може евентуално да покрие и пътните разходи. Тази опция е възможна обаче
само за ограничен брой участници. В случай че някоя Местна инициативна
рибарска група има нужда от такава финансова подкрепа, следва да се свърже
със Звеното за подкрепа на FARNET на e-mail: info@farnet.eu
КАК НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА
СЪДЕЙСТВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАЦИЯТА,
УЧАСТИЕТО В СЪБИТИЕТО?

МОЖЕ ДА ВИ
ПЪТУВАНЕТО И

Звеното за управление на НРМ може да съдейства на заинтересованите
страни във връзка с организацията на пътуването, подготовката за участие в
изложението на проекти, както и по време на събитието (чрез осигуряване на
преводач (при необходимост) или осигуряване на контактно лице на място,
което да окаже съдействие за разпространение на информация за дейността на
МИРГ, обмяната на опит, осъществяването на контакти и намирането на
потенциални партнъори за сътрудничество).
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, КОИТО
ИМАТ НУЖДА ОТ СЪДЕЙСТВИЕ ВЪВ ВРЪЗКА ПОДГОТОВКАТА,
ОРГАНИЗАЦИЯТА И УЧАСТИЕТО СИ В СЪБИТИЕТО, МОГАТ ДА СЕ
ОБРЪЩАТ ЗА СЪДЕЙСТВИЕ КЪМ ЕКИПА НА НАЦИОНАЛНАТА
РИБАРСКА МРЕЖА НА E-MAIL: OFFICE@NRMBG.COM
Регистрация за участие можеше да се направи:
Линк за регистрация: https://form.jotform.com/212834491472357
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Краен срок за регистрация за участие: 27.10.2021 г.

Конференция за бъдещето на храната ще се проведе в
периода 30 ноември – 1 декември

Европейският институт по Иновации и Технологии организира
хибридно конференция на тема „Бъдещето на храната“. На форумът, който ще
се проведе в периода 30 ноември – 1 декември т. г. ще се обсъдят бъдещите
тенденции и приоритети в хранителните иновации в Европа в по-широкия
контекст на целите на ООН за устойчиво развитие, както и стратегията на ЕС
„От фермата до трапезата“. Други акценти на конференцията ще бъде и
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ролята на по-младите в трансформирането на хранителните системи,
аквакултурите,кръгли хранителни системи, етикирането на устойчивите
храни.
С пълната програма на събитието
тук: https://eitfutureoffood.eu/#agenda

може

да

се

запознаете

Регистрация за конференцията може да направите тук: https://euems.com/register.asp?event_id=4553

Резюме на депозирания пред Еврокомисията План за
възстановяване

На 14-ти октомври, Министерският съвет одобри Плана за
възстановяване и устойчивост на Република България (ПВУ). На следващия
ден, стратегическият документ официално бе депозиран за оценка пред
службите на Европейската комисия, която потвърди получаването му, както и
публикуван на https://www.nextgeneration.bg/#modal-one
Депозираният пред Комисията документ в обем от почти 330 страници, е
петия поред вариант на Плана, подготовката на който стартира през лятото на
миналата година.
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В сравнение с изданието на ПВУ от 20-ти юли т.г., без промени са общата
цел на документа за икономическо и социално възстановяване от кризата,
породена от пандемията от Covid-19, както и 9-те количествени цели.
Последното издание на Плана включва 59 инвестиции и 46 реформи или
2 нови инвестиции и 3 допълнителни реформи. Те отново са структурирани в
четирите досегашни стълба на Плана, които за пореден път са с променен
финансов дял от общия му бюджет. Към стълба посветен на Зелената България,
е насочен допълнителен ресурс от около 1.3% от общия за сметка на
останалите три, като делът му от бюджета на Плана вече възлиза на 38.1%. 12те компонента, по 3 по всеки от стълбовете на ПВУ, също се запазват.
Стълбовете, са:

1.Иновативна България: цели повишаване на конкурентоспособността
на икономиката и трансформирането й в такава, базирана на знанието и
интелигентния растеж. Стълбът е с дял от 26.9% от бюджета на Плана. Включва
8 инвестиции, обособени в три компонента за образование и умения, научни
изследвания и иновации и интелигентна индустрия. Общият бюджет на стълба
възлиза на над 5.5 млрд. лв., от които 3.5 млрд. лв. е европейският принос. Наймащабната планирана инвестиция е по Програмата за икономическа
трансформация на бизнеса - 2.54 млрд. лв., следвана от тези за подкрепа на
индустриалните зони с бюджет от 836 млн. лв. и за модернизация на
образователната инфраструктура с 680 млн. лв.;

2.Зелена България: фокус върху устойчивото управление на природните
ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди на икономиката и
обществото, при запазване на екологичната устойчивост, така че тези
потребности да могат да продължат да бъдат удовлетворявани и в дългосрочен
план. Дял от 38.1% от бюджета на Плана. Обхваща три компонента за
нисковъглеродна икономика, биоразнообразие и устойчиво земеделие, с общ
бюджет от 9.5 млрд. лв., от които 5 млрд. лв. са европейско финансиране, а 4
млрд. лв. частно такова. Планирани са 13 инвестиции, като тук е и наймащабната от целия План, от 2.7 млрд. лв. за изграждането на ВЕИ и батерии,
следвана от Програмата за енергийната ефективност на сградния фонд с
ресурс от 2.5 млрд. лв.;

3.Свързана България: акцентира върху осигуряването на предпоставки за
повишаването на конкурентоспособността и устойчивото развитие на
районите на страната, каквито са подобряването на транспортната и цифрова
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свързаност, както и насърчаването на местното развитие, въз основа на
специфичния местен потенциал. Дял от 17.4% от бюджета на Плана или 3.2
млрд. лв. за инвестиции в компонентите- цифрова свързаност, транспортна
свързаност и местно развитие. Най-мащабните инвестиции от общо 10-те по
стълба са за широколентовата мобилна свързаност и Софийското метро,
съответно възлизащи на 932 млн. лв. и 765 млн. лв. В компонента за местно
развитие, който е със скромният дял от 3.2% от бюджета на Плана, като
единственият по-малък от него от 12-те компонента е този за инвестиции в
биоразнообразието, са включени два проекта. Първият е за инвестиции във
ВиК в 13 агломерации между 5 000 и 10 000 е.ж., а вторият за изграждане на
интегрирана система за управление на количеството на водите;

4.Справедлива България: специален фокус върху групите и лицата в
неравностойно положение за постигане на по-включващ и по-устойчив растеж
и споделен просперитет за всички, както и с акцент върху изграждането на
ефективни и отговорни публични институции, чувствителни към нуждите на
бизнеса и потребностите на гражданите. Дял от 17.7% от бюджета на Плана, за
бизнес среда, социално включване и здравеопазване. Въпреки че включва наймного инвестиции от всичките стълбове, 28 на брой, бюджетът му е едва 2.7
млрд. лв. Това се дължи на множеството малки по ресурс проекти,
преобладаващият брой от които са с обем на инвестициите от 1.3 млн. лв. до 30
млн. лв.
Най- мащабната инвестиция, от 753 млн. лв. е за
деинституционализацията на възрастните и хората с увреждания, следвана от
419 млн. лв. за модернизирането на лечебните заведения за болнична помощ.
Новите проекти:
Всички от планираните през м.юли програми, проекти и мерки по
Плана, се запазват, като някои са с променени наименования, визии и
бюджети. По разбираеми прични и планираните срокове за реализацията на
почти всички инвестиции, са отложени във времето.
Заложената в предходната версия на Плана хоризонтална техническа
помощ от 10 млн. лв. е трансформирана в проект, за осигуряване на среда за
изпълнението му. Проектът е на стойност 14.3 млн. лв., от които 12.6 млн. лв. са
финансиране от Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ).
Другият нов проект е в сектор „здравеопазване“ -за достъп до здравна
грижа, чрез създаване на условия за здравно-социални услуги, развитие на
консултирането като промотивно-профилактичен метод и разширяване на
обхвата на скрининговите програми за ранна диагностика на социално-
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значими заболявания. Той включва инвестиции за укрепване и
приоритизиране на извънболничната медицинска помощ, като създаването на
амбулатории и здравно-консултативни звена в населени места в региони с
ограничен достъп до здравни грижи, с минимален обхват на населението от 1.7
млн. души. Успоредно с тях ще бъде създаден и Национален
интердисциплинарен център за широкообхватен скрининг, чрез който ще се
подобри регионалния достъп до извънболнична медицинска помощ в малки
населени места и ще се даде възможност да бъдат извършени дейности по
профилактика и промоция на здравето, и превенция на социално-значимите
заболявания. Местоположенията и необходимият брой на амбулаториите за
извънболнична помощ ще бъдат идентифицирани на базата на разработен от
Министерството на здравеопазването анализ и картиране на нуждите от
инвестиции. Общият планиран ресурс е 84.1 млн. лв., с период на изпълнение
2022 - 2026 г.
Новите реформи:
Новите, по-значими реформи са за създаване на държавно предприятие
„Конверсия на въглищни региони“ и електрическа мобилност.
Предприятието, което ще се създаде до средата на следващата година, ще
е към Министерството на енергетиката. На него ще се предоставят
съществуващите терени и съоръжения на въгледобивни или енергийни
дружества - държавна собственост, заедно с прилежащата инфраструктура и
земята към тях, за осъществяване на дейности по рекултивация.
Целта на реформата за електрическа мобилност е да се ускори
електрификацията на превозните средства в България. Министерството на
икономиката ще е национален орган координиращ политиките за
електромобилността. Министерството на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ) ще има за задача до края на 2022 г. да изготви модел
на опростена регулация за поставяне на зарядни станции, който да се прилага
от общините. След това МРРБ съвместно с общините ще изготви регулация за
обособяване на места за разполагане на зарядни станции и съответно за
паркиране по време на зареждане в междублоковите пространства на 50-те поголеми града в България. Ще се въведат и зелени регистрационни номера за
електромобилите.

Общият бюджет на Плана от почти 21 млрд. лв., също се запазва, като
има увеличение от около 300 млн. лв. в частта на европейското финансиране.
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Актуализирано е и описанието на изпълнението/ прилагането на Плана.
То ще е съгласно Решение на Министерския съвет (РМС) № 568 в сила от
02.08.2021 г. Контролът, който ще се осъществява за изпълнението на
инвестициите/реформите, включени в ПВУ, ще е сходен с прилагания по
Програмите с европейско финансиране, т.е. предварителен и последващ
контрол на обществените поръчки, както и мерки за защита финансовите
интереси на Съюза от измами, корупция, конфликт на интереси и двойно
финансиране. Разработването на детайлните правила и процедури ще се
извърши от Дирекция „Национален фонд“ (ДНФ) в Министерството на
финансите, през следващия месец.

Институтът по Рибни Ресурси - Варна бе домакин на
международна научна конференция за изследвания и оценка на
морски нерибни ресурси - WHITECLAM’2021.
На 18 и 19 Октомври 2021 г. Институтът по Рибни Ресурси - Варна бе
домакин на международна научна конференция за изследвания и оценка на
морски нерибни ресурси (бяла мида) - WHITECLAM’2021. Конференцията бе
организирана рамките на проект WHITECLAM - Изследване на пясъчни (бели)
миди и нови предложения за управление, в рамките на Програма по морско
дело и рибарство (ПМДР). Събитието се проведе като хибридна среща с
участие на живо в зала „Варна” на хотел Черно Море както и с възможност за
онлайн участие.

Конференцията беше официално открита от г-н Георги Събев заместник
министъра на земеделието храните и горите, който подчертта важността на
тематиката и актуалността на проблемите свързани с грижата за устойчивото
използване на ресурсите на Черно море. Приветсвие към участниците
представиха проф. Мартин Банов - Председател на Селскостопанска Академия,
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доц. Елица Петрова- Директор на Институт по Рибни Ресурси - Варна, д-р
Валери Пенчев – Председател на Асоциацията за изследване и развитие на
Черноморското крайбрежие и р. Дунав (АЧД), Хюсеин Озбилгин, Генералната
комисия по рибарство в Средиземно море (GFCM), Елизабета Бетула
Морело, Генералната комисия по рибарство в Средиземно море (GFCM), към
FAO.

Основните цели на конференцията бяха популяризиране на дейностите
по проект WHITECLAM, обмен на добри практики, международно
сътрудничество в областта на изследванията и оценката на морските нерибни
ресурси. В работата на конференцията взеха участие над 60 учени и
специалисти от България, Грузия, Гърция, Италия, Молдова, Румъния, Турция,
Черна Гора, представители на водещи научни институти, университети и
държавни администрации.
По време на събитието взе участие и Директора на Института по морска
биология в Черна Гора – д-р Алксандър Йоаксимович. Двете институтции
ИРР-Варна и Института по морска биология - Черна Гора подписаха
споразумение за сътрудничество.

Конференцията WHITECLAM протече в седем основни сесии:
Биоразнообразие в Черно море, Морски ресурси със стопанско значение,
Разпространение на популациите от бели миди в Черно море, Морски
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аквакултури и Морско пространствено планиране Въздействие на изменението
на климата върху морската среда Хидрохимия, Числено моделиране и ГИС.

Освен пленарните доклади, бяха представени и други 22 научни доклада
посветени на актуални проучвания, анализи и оценки за устойчиво управление
на запаси на видовете- обект на промишлен риболов, запазване на
биологичното разнообразие в изследваните хабитати - инфра- и сублитoрални
биоценози, с доминиращи видове бели миди, синята икономика и морското
пространствено планиране и морските защитени зони и проучвания върху
добри практики за съхранение и възстановяване на запасите от бели миди в
други региони на Световния океан.
Поставяйки акцента върху научните изследванията на бели миди в
акваторията на Черно Море чрез актуална оценка на запасите,
разпределението и биологичните характеристики на видовете от групата на
белите миди (Chamelea gallina, р. Donax, Anadara iaequivalvis), конференцията
се превърна в един мултидисциплинарен форум който засегна аспекти от
различни научни специалности, както и широк кръг от икономически,
екологични и социални въпроси, свързани с устойчивото изполване на
ресурсите на Черно море.
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Международният ден на Черно море 31 октомври отбелязва
25-тата годишнина от подписването на Стратегическия план за
Черно море

На 31 октомври се отбелязва Международния ден на Черно море. На този
ден през 1996 година е подписан Стратегическият план за Черно море. През
1996

година

правителствата

на

черноморските

държави

приемат,

че

замърсяването на общото ни море създава рискове за всички гранични страни.
16 милиона души, живеещи по крайбрежието на Черно море от 6 държави имат
празник, като по този повод са организирани редица инициативи.
Учените

отчитат

признаци

на

подобрение

в

опазването

и

възстановяването. Все пак способността на Черно море да се възстановява е
близо до критичната си граница и ако тя бъде премината, промените и в
биосферата, и в живота на хората, ще станат необратими. Много хора, и найвече живеещите по крайбрежието, смятат, че е време за промяна на
перспективата в опазването и възстановяването на тази уникална природна
система — нашето общо Черно море.
“Най-сериозна заплаха за екосистемата на Черно море са замърсяването,
свръхуловът на риба и неустойчивото развитие на крайбрежието. ”
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В деня на Черно море учените напомнят, че всеки от нас може да
помогне за опазването му - като не оставя боклук по плажа и не изхвърля
безразборно найлонови торбички, не излива мазнини и опасни химикали в
канализацията и пести водата.
Стратегическият план за Черно море e:

* символ на надеждата за по-добро бъдеще за 16 милиона души от шест
държави, населяващи крайбрежието му.
* олицетворение на ангажимента на правителствата от региона за
сериозни действия и реални резултати в усилията по възстановяването и
опазването на морето.
* празник на посветените и неуморни усилия на много хора, които
отделят от своето време и енергия, за да помогнат в опазването на околната
среда.
Помогнете на Черно море сега!
1. Всеки път, когато отида на плаж, ще вземам със себе си всички свои
отпадъци и поне още един, който не е оставен от мене.
2. Ще се опитам да съхранявам водата като:
— поправя тоалетната си, ако тя тече непрекъснато
— затварям крана на водата, докато си мия зъбите
— стоя под душа с една минута по-малко
— не мия чиниите под постоянно течаща вода
3. Няма да изливам мазнини, бои или химикали в канала или в
тоалетната. Ще се информирам от специалистите по екология в общината как
най-безопасно могат да се изхвърлят тези опасни обекти.
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4. Ще засадя дървета, храсти и цветя в общите пространства около моята
къща или блок. Ще се уговоря със съседите си за грижите и поддържането на
растенията. Дърветата са най-сигурното средство за филтриране на отпадъци и
води преди постъпването им във водните обекти.
5. Ще си нося пазарска чанта, когато отивам на покупки на пазара или в
супермаркета, и няма да приемам ненужни найлонови торбички. Ще се опитам
да купувам някои стоки насипно и ще купувам продукти с по-малко опаковки.
6. Ще се информирам как се обработват и къде попадат моите отпадъци
и отпадъчни води. Ако управлението им не е задоволително, ще пиша на кмета
и ще разкажа за писмото си поне на още двама души.

Конференция на тема „Зелен преход в морския транспорт и
готовност за предотвратяване на морското замърсяване в
Черноморския регион“ ще се проведе на 11 ноември

Общият морски дневен ред за Черно море, който през 2021 г. се координира
от Република Турция, организира регионален уебинар на тема „Зелен преход в
морския транспорт и готовност за предотвратяване на морското замърсяване
в Черноморския регион“ на 11 ноември 2021 г. от 14.15 ч.
Събитието e в съответствие с целите на Общия морски дневен ред за Черно
море и има за цел да подкрепи идентифицирането на инструменти за зелена
трансформация в морския транспорт в Черно море чрез обсъждане на зелени
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технологии за корабоплаване и инициативи за научноизследователска и
развойна дейност, както и проучване на инструменти за финансиране на
иновации към зелено и устойчиво корабоплаване. Събитието е насочено още
към споделяне на знания и укрепване на сътрудничеството между
крайбрежните страни от Черно море, и по-специално за предотвратяване на
замърсяването и подготовката за общ отговор на страните в региона за
справяне със замърсяването в Черно море.

За повече информация и регистрация за участие в събитието.
https://www.eap-events.eu/ehome/200232097/home/

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА
ПРОЕКТИ
BG14MFOP001-4.096
„РАЗВИТИЕ
НА
НОВИ
ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТИ И АТРАКЦИИ В МИРГ
„НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ОТ СВОМР НА МИРГ “НЕСЕБЪРМЕСЕМВРИЯ”

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на
Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. (ПМДР) обяви процедура
чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.096 Мярка 3.1 “Развитие на нови
туристически продукти и атракции“ в МИРГ „Несебър-Месемврия“ от
Стратегия за ВОМР на МИРГ „Несебър-Месемврия“
Цели по мярката:
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Мярка 3.1. „Развитие на нови туристически продукти и атракции“ ще
постави акцент върху разработването на нови туристически атракции,
продукти и услуги и такива свързани с риболова и рибарство. Прилагането на
мярката ще допринесе за постигане на Приоритет 3 Насърчаване на
социалното благополучие и развитие на устойчив туризъм, както и на
специфична цел 1 Развитие на нови туристически продукти и услуги.
Прилагането на мярката ще подкрепя развитието на нови продукти и услуги в
сферата на туристическото предлагане на територията на община Несебър.
Очаквани резултати:
Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка 3.1. „Развитие на нови
туристически продукти и атракции“, се очакват следните резултати:
 Планирана и приложена обща маркетингова стратегия за развитие на
туристическия потенциал в Рибарския район;
 Разработени и позиционирани на пазара поне 2 туристически продукта ;
 Създадени поне 2 места за настаняване;
 Повишена разпознаваемост на дестинацията и на продуктите и услугите
в нея;
 По-пълноценно интегриран сектор на рибарството в сектора на туризма,
чрез предоставяне на съвместни услуги;
 Разработени или обновени поне 3 места за хранене с
преобладаващо/тематично рибно меню;
 Повишен туристопоток в Рибарския район;
 Осигурена алтернативна заетост на заетите в сектор „Рибарство”.
За получаване на безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват:
 Юридически лица, регистрирани по Търговския закон и закона за
кооперациите
 Юридически лица, регистрирани по ЗЮЛНЦ
 Общини
 Формални публично-частни партньорства между общини и частни
юридически лица
 Училища и настоятелства от РР
По процедурата безвъзмездна финансова помощ се предоставя за
следните дейности:
1.
Осигуряване на възможности за развитие на базисна туристическа
инфраструктура (обекти за услуги за настаняване и хранене) за целите на
развитието на риболовен туризъм и свързани с него други видове алтернативен
туризъм;
2.
Преустройство или обновяване и/или оборудване на съществуващи
сгради в рибарски хижи и места за настаняване с външен вид, съответстващ на
обкръжаващата природна среда ;
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3.
Изграждане и/или преустрояване на места за хранене с малък
капацитет, насърчаващи консумирането на рибни продукти като ключов
елемент в туристическите продукти и услуги, предлагани в РР;
4.
Инвестиции в дребномащабна инфраструктура за обновяване или
изграждане на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за
посетители;
5.
Съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни
пътеки; инфраструктура и съоръжения за наблюдение и свързани с риболовни
и водни спортове;
6.
Изграждане на места за къмпинги за риболовен и свързан с него
екотуризъм; изграждане на инфраструктура и оборудване на бази за спортен
риболов;
7.
Съоръжения за обществената инфраструктура - информационни
пунктове, информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и
маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.;
8.
Разработване и маркетинг на туристически продукти, включително
продукти, с фокус към риболовен туризъм и опазване на природното
наследство;
9.
Разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и
информационни материали;
10.
Подобряване на онлайн имиджа на територията или на отделни
туристически обекти;
11.
Дейности и системи за комплексно маркетиране на туристическите
продукти и услуги;
12.
Посещения и участие на специализирани борси за туризъм за
представяне на местен туристически продукт и осъществяване на нови
професионални контакти;
13.
Организиране на рибарски фестивали с цел популяризиране
привлекателността на рибарската област;
14.
Дейности за информация и публичност.
Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 455 001 лв.
Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ
е 10 000 лева.
Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ
е 300 000 лева.
Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет
документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния
информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни
фондове: https://www.eufunds.bg и на интернет страницата на МИРГ
„Несебър-Месемврия“ - mirg_nesebar@abv.bg
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Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се
извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за
управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз
в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран
електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния
интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.
Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат
разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди
крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа
на 01.01.2022 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна
поща: pmdr@mzh.government.bg.
Краен срок за подаване на проектни предложения - 17:00 часа
на 22.01.2022 г.

ОДОБРЕНО Е ИЗМЕНЕНИЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА
КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ДИРЕКТНО
ПРЕДОСТАВЯНЕ BG14MFOP001-7.003 "ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ"
Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 –
2020 г. публикува изменение на Условията за кандидатстване по процедура
чрез директно предоставяне BG14MFOP001-7.003 „Техническа помощ” по
Програмата.
Изменените
Условия
за
кандидатстване
видите https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/8650.
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Започна надпреварата за
Министерството на туризма 2021

Годишните

награди

на

Министърът на туризма Стела Балтова обяви началото на кампанията по
присъждане на Годишните награди на ведомството на провелото се на 28
октомври т. г. заседание на Националния съвет по туризъм.
Надпреварата ще се проведе в 10 категории - „Туристическа
атракция/обект“, „Специализиран туризъм“, „Туристическа дестинация“,
„Иновация“, „Журналистически материал на тема туризъм в България в
печатна медия, онлайн медия, интернет блог и телевизия. Ще бъде връчена и
специална награда„Туристическа община за 2021“. Традиционно голямата
награда „Изборът на българите“ ще бъде определена сред всички
туристически обекти, включени в „100-те национални“ и „50-те малко познати
места“.
Кандидатури се подават онлайн на платформата www.tourismawards.bg .
Формулярът за участие е опростен, разработен под формата на анкета, която се
попълва и изпраща директно през сайта, където подробно са описани всички
условия, на които е необходимо да отговарят участниците.
Срокът, в който всички желаещи могат да изпратят предложенията си, е
до 13:00 ч. на 11 ноември 2021 г. Претендентите, които отговарят на
критериите, ще бъдат обявени на специалния сайта на наградите. Онлайн
гласуването ще започне на 13 ноември 2021 г. Електронният вот ще определи
носителите на награди във всяка категория. Гласуването е еднократно за един
участник в рамките на всяка категория. Онлайн гласуването ще приключи
на 22 ноември 2021 г.

УО НА ПМДР ОБЯВИ ШЕСТ ПРОЦЕДУРИ
ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТИ НА МИРГ
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Две от процудерите за обществено обсъждане са на „МИРГ БЧС Бяла Долни чифлик - Аврен“ и включват: условия за кандидатстване, Условия за
изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез 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“ , 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“ от стратегията за ВОМР на МИРГ „Бяла - Долни чифлик Аврен“.
Предвиденият бюджет по процедурата е 121 070 лв. безвъзмездна
финансова помощ, от които 102 909.50 лв. са от Европейския фонд за морско
дело и рибарство и 18 160.50 лв. национално съфинансиране.
Втората включва проектите на Условия за кандидатстване, Условия за
изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на проекти №
BG14MFOP001-4.101 "Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване
средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на
екологичните дадености“, мярка 3 ''Подкрепа за инфраструктура и дейности за
подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно
използване на екологичните дадености“.
Предвиденият бюджет по процедурата е 499 318,78 лв. безвъзмездна
финансова помощ, от които 424 420.96 лв. са от Европейския фонд за морско
дело и рибарство и 74 897.82 лв. национално съфинансиране.
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Други две от процедурите № BG14MFOP001-4.100 „Преработване на
продуктите от риболов и аквакултури“ , мярка 5.4 „Преработване на
продуктите от риболов и аквакултури“ и № BG14MFOP001-4.098 „Развитие и
популяризиране идентичността на територията на МИРГ“, мярка 508-1
„Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ“ са от
стратегията за ВОМР на МИРГ „Бургас – Камено“.
Предвиденият бюджет по процедурата е 293 374,5 лв. безвъзмездна
финансова помощ, от които 249 368,32 лв. са от Европейския фонд за морско
дело и рибарство и 44 006,18 лв. национално съфинансиране, а по втората – 468
569,68 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 398 284,23 лв. са от
Европейския фонд за морско дело и рибарство и 70 285,45 лв. национално
съфинансиране.
За обществено обсъждане на проектите на Условия за кандидатстване,
Условия за изпълнение и приложенията към тях по процедура чрез подбор на
проекти през м. октомври е обявена и № BG14MFOP001-4.102 „Преработване
на продуктите от риболов и аквакултури” , мярка 02 „Преработване на
продуктите от риболов и аквакултури“ от стратегията за ВОМР на МИРГ
„Самоков“.
Предвиденият бюджет по процедурата е 320 000 лв. безвъзмездна
финансова помощ, от които 272 000 лв. са от Европейския фонд за морско дело
и рибарство и 48 000 лв. национално съфинансиране.
Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 20142020 г. публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за
кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях и по
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процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.081 „Подкрепа за
иновации в рибарството и аквакултурите“, мярка 1 „Подкрепа за иновации в
рибарството и аквакултурите“ от стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“.
Предвиденият бюджет по нея е 100 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, от
които 85 000 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 15
000 лв. национално съфинансиране.
Кандидатите имат възможност да задават своите въпроси съобразно
посочените конкретни дати на Единния информационен портал на следния
интернет
адрес:
https://www.eufunds.bg
и
на
електронна
поща: pmdr@mzh.government.bg.
Постъпилите в хода на общественото обсъждане коментари ще бъдат
взети под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на окончателния вариант
на Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и приложенията
към тях.

Одобриха деветте Индикативни
програми за 2022 г. на МИРГ

годишни

работни

След обществено обсъждане Местните инициативни рибарски групи
публикуваха одобрените си Индикативни годишни работни програми за 2022
г. Те включват: МИРГ „САМОКОВ“, МИРГ „ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК“,
МИРГ „ПАЗАРДЖИК“, МИРГ „БЯЛА – ДОЛНИ ЧИФЛИК – АВРЕН“, МИРГ
„ПОМОРИЕ“,
МИРГ
„ВАРНА,
РАЙОН
АСПАРУХОВО-БЕЛОСЛАВАКСАКОВО“, МИРГ „БУРГАС-КАМЕНО“, МИРГ „Батак – Девин – Доспат“ и
МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“.

Програмите са достъпни на Единния информационен портал на
Европейските
структурни
и
инвестиционни
фондове
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr, на ел. страниците на Националната
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рибарска мрежа https://nrmbg.com/podhodyt-vomr-i-mirg/indikativni-godishniprogrami-za-rabota-na-MIRG и на съответния МИРГ.

ОБЩЕСТВЕНО
ОБСЪЖДАНЕ
НА
ИНДИКАТИВНА
ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА "МОРСКО ДЕЛО И
РИБАРСТВО 2014-2020 Г". ЗА 2022 ГОДИНА

Управляващият орган на Програмата за МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО
2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане Индикативна годишна
работна програма за 2022 г.
Индикативна годишна работна програма за 2022 г. е публикувана на
Единния информационен портал на Европейските структурни и
инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/8489.
Постъпилите в хода на общественото обсъждане писмени възражения,
предложения и коментари ще бъдат взети под внимание от УО на ПМДР при
изготвяне на окончателния вариант.
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