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АВТОНОМЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ КОРАБ ОСИГУРЯВА ПО-
ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ 

 

Проучванията на кораби са 
важни за оценката и управлението 
на рибните запаси. Те обаче 
обикновено отнемат много време и 
са скъпи. Освен това условията на 
работа в морето могат да бъдат 
много тежки и от съображения за 
безопасност дори малък кораб се 
нуждае от екипаж от поне двама 
души. Но какво ще стане, ако 
корабът е без екипаж? Екипажът 
може да бъде ограничен до един 
човек, без да е необходимо да е в 
морето, а по-скоро да работи 

дистанционно от офис или от дома. 
  

Имайки предвид това, 
Естонският морски институт към 
университета в Тарту реализира 
проект за създаване на автономен 
плавателен съд и платформа за 
проучване, която значително ще 
намали нуждата от работна ръка и 
използването на големи плавателни 
съдове в бъдеще. Финансирането от 
ЕС беше от съществено значение за 
този проект, който не би могъл да 
бъде изпълнен по друг начин. 
Подкрепяйки иновативни решения, 

ЕС насърчава развитието на нови 
технологии, като същевременно 
насърчава целите за 
декарбонизация и устойчивост, 
които са в основата на Европейската 
зелена сделка. 
  

В какво се състои 
иновацията? 

Понастоящем редовно се 
провеждат независими от риболова 
проучвания с помощта на големи 
изследователски кораби. Тази 
методология за изследване има два 
компонента: акустично сондиране 
със сонари и вземане на проби от 
трал. 
  

Организаторите на проекта в 
Естонския морски институт към 
университета в Тарту са преценили, 
че вземането на сонарни проби 
може да се извърши изцяло на по-
малки плавателни съдове, тъй като 
самият сонар е доста малък (по-
малко от 100 kg) и системата е много 
надеждна. Следователно целта е да 
се използва кораб без екипаж за 
сонарната работа и да се запазят 
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големите кораби за проучване за 
вземане на проби от тралове. 
  

По-малко гориво, по-малко 
CO2 емисии и повишена 
безопасност в морето 

Използването на два типа 
кораби значително ще намали 
времето за работа на големия кораб, 
който има голям екипаж и използва 
много гориво. Изследователите зад 
проекта са изчислили, че в момента 
при 10–12 часа дневен сонарен запис 
само 3–5 часа се изразходват за 
пробите от трала. С автономния 
кораб, извършващ сонарния запис, 
спестяването на време на големия 
кораб ще бъде около 25%. Това би 
довело до спестяване на гориво и 
следователно до спестяване на CO2. 
Като пример, бенефициентите на 
проекта са изчислили прякото 
намаляване на използването на 
кораби за проучване: годишното 
изследване на херинга в Рижкия 
залив ще изисква 25% по-малко 
време за кораб за проучване, ако 
само части от сонарната работа 
могат да се извършват от автономни 
плавателни съдове и при това дори, 
няма нужда от промени в 
планирането на проучването. При 
по-задълбочени тестове и анализи 
намаленията биха били още по-
големи. 
  

Автономният кораб е много 
икономичен и не се нуждае от 
екипаж на борда, тъй като може да 
се управлява от всяко място с добра 
интернет свързаност, така че е и по-

безопасен за единичния „капитан“. 
Освен повишената безопасност, 
значително намалените разходи за 
гориво означават, че спестяванията 
могат да бъдат преразпределени за 
събиране на повече данни и 
следователно за подобряване на 
оценките на рибните запаси. 

  
Прототипът на автономния 

кораб, разработен за този проект, е с 
дължина 6,2 м и ширина 2,5 м. В 
момента има хибридна система за 
задвижване, работеща както с дизел, 
така и с електричество, а обхватът 
му може лесно да бъде разширен 
чрез добавяне на по-голям 
резервоар за гориво. Текущата 
очаквана продължителност на 
плавателния съд е 36 часа, което 
дава обхват от 180 морски мили при 
работна скорост от 5 морски мили в 
час, докато носи до 400 кг 
инструменти. 
  

Много обещаващ проект, 
някои технологични ограничения 
за преодоляване 

Разбира се, в момента има 
някои технологични ограничения, 
главно по отношение на 
съхранението на енергия, които не 
позволяват на кораба да покрие 
цялото Балтийско море с едно 
зареждане на батерията. В момента е 
инсталиран генератор за 
разширяване на обхвата, но 
бъдещият технически напредък, 
като напредъка в батериите и 
водородната технология, може да 
премахне тази необходимост. Друго 
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текущо ограничение е качеството на 
наличната връзка за данни в морето: 
да се надяваме, че тази ситуация ще 
се подобри с времето, тъй като 
други морски потребители 
идентифицират подобни нужди. 
Във всеки случай дизайнът на 
кораба позволява на 

бенефициентите да продължат 
напред с разработката и да тестват 

иновациите, когато станат 
осъществими. Използването на този 
вид кораб е планирано първо за 
цялото крайбрежие на Естония, а в 
бъдеще за цялото Балтийско море 
(или дори по-далеч!). 
  

Повече информация за 

проекта: https://mereinstituut.ut.ee/
et 

 

Набират се проекти по Програмата за Дунавския регион 

Обявена е първата покана за 
набиране на проектни предложения 
по Програмата за транснационално 
сътрудничество „Дунав“ 2021 – 
2027:  https://www.interreg-
danube.eu/about-dtp/new-funding-
2021-2027/how-to-apply/first-call. 

Поканата е насочена към проекти, 
фокусирани върху програмни 
приоритети 1 „По-умен Дунавски 
регион“, 2 „По-зелен, ниско 
въглероден Дунавски регион“ и 3 
„По-социален Дунавски регион“ и 
конкретна цел 4.2: По-добро 
управление на сътрудничеството: 
Повишени институционални 

възможности за териториално и 
макрорегионално управление. 

Набирането на проекти е във две 
фази/етапи: 

 Първи етап: заявяване на интерес 
чрез електронната Система за 

наблюдение на Програмата; 
 Втори етап: по успешно 

преминалите първия етап заявления 
се депозира формуляр за 
кандидатстване. 

Допустими кандидати по поканата, 
са: 
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 местни, регионални и национални 
публични власти; 

 органи, управлявани от публичното 
право; 

 международни организации, 
действащи съгласно национално 
или международно право; 

 частно-правни органи/нестопански 

организации и частни 
предприятия/частни стопански 
организации/ - в т.ч. търговски 
камари, профсъюзи, 
неправителствени организации, 
частни предприятия. 

Във всеки проект трябва да участват 
най-малко трима партньори от три 
различни страни от обхвата на 
програмата. 

Крайният срок за подаване на 
проекти предложения е 14:00 ч. 
централно европейско време на 21 
ноември 2022 г. 

По Програмата през м. 

октомври ще се проведат четири 

онлайн семинара /уебинара/, за 
участие в които се изисква 
предварителна регистрация: 

 уебинар „Как да се използва 
електронната система за 
кандидатстване "Jems"?" - 13 
октомври 2022 г., 10:30 ч. българско 
време; 

 уебинар „Как да изградим логика на 
интервенция?" - 13 октомври 2022 г., 
14:30 ч. българско време; 

 уебинар „Годишен форум на 
Стратегията на ЕС за Дунавския 
регион - пленарна сесия“ - 19 
октомври 2022 г., 16:30 ч. българско 
време; 

 уебинар „Въпроси и отговори по 
първата покана за кандидатстване“ - 
28 октомври 2022 г., 10:30 ч. 
българско време. 

В Програма „Дунав“  2021 - 2027 г. 
участват 14 държави, 9 от които 
членки на ЕС (Австрия, България, 
Хърватия, Чехия, Унгария, в рамките 
на Германия - провинциите Баден-
Вюртемберг и Бавария, Румъния, 
Словакия и Словения) и 5 държави извън 
ЕС (Босна и Херцеговина, Молдова, 
Черна гора, Сърбия и Украйна с четири 
провинции: Черновицка област, Ивано-
Франковска област, Закарпатска 
област, Одеска област). Бюджетът на 
Програмата 215 млн. евро. 

Добра европейска практика: Сърфиране по вълните – от 

морски отпадъци 
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Замърсяването с пластмаса в 
нашия океан има опустошителни 
последици за биоразнообразието, 
рибарството, туризма и 
крайбрежните общности. ЕС 
предприе много стъпки за справяне 
с този проблем или чрез преки 
законодателни инициативи, чрез 
кампании за повишаване на 
осведомеността (като 
продължаващата 
#EUBeachCleanupSearch), или чрез 

подкрепа на иновативни проекти за 
справяне със замърсяването с 
пластмаса в морето. Финансираният 
от ЕС проект „STRANDET“ е един от 
тези проекти, който допринася за 
рециклирането на голямо 
количество пластмаса, събрана по 
плажовете в северозападна 
Ютландия, Дания. 

 

 

 
 

Проектът STRANDET 
(„наседнал“) събира пластмаса от 

местните плажове, рециклира я и я 
превръща в перки за дъски за сърф. 
Създадена през 2018 г., STRANDET 
се основава на желанието на Ан 
Джули Мюлер и Йенс Вилхелм 
Йоргенсен да положат активни и 
местни усилия за справяне със 
замърсяването на морето с 

пластмаса. През 2019 г. те 
трансформират стара 
бензиностанция в село Nørre 
Vorupør в централата на 
STRANDET: работилница за морски 
пластмаси и кафене. Целта им е да 
направят датското западно 
крайбрежие по-чисто място, без 
пластмаса и други видове отпадъци. 
Същевременно Nørre Vorupør (в 
рамките на датския национален 
парк Thy) е Мека за водни спортове 
в Дания, посещаван от сърфисти – 
идеално място за развитие на такава 
инициатива. 

Първоначално основателите 
са използвали свои собствени 
машини, за да произвеждат малки 
продукти като ключодържатели, 
калъфи за телефони и малки 
купички. През 2019 г. обаче, 
предвид множеството океанска 
пластмаса, която не могат да успяват 
да рециклират сами, решават да 
реализират проект, който прави 
възможно рециклирането в по-
голяма и по-комерсиална 
производствена верига. Те 

разширяват бизнеса си чрез 
мащабиране и рационализиране на 
рециклирането и производството на 
нови продукти. 
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Проектът се отнася до 
производството на перки за дъски за 
сърф и създаде нови бизнес 
възможности. Целта е да се покаже 
как океанската пластмаса може да 
бъде част от кръгова икономика, 
където замества чистата пластмаса и 
създава продукти с добро качество и 

функционалност. Финансирането 
от ЕС, което е осигурено чрез 
Местната иницативна рибарска 
група, е използвано за разработване 
на проекта, за производствени 
инструменти и осигуряване на 
популяризиране. Джули отговаря за 
координацията, развитието на 
бизнеса и отчетите за CO2. Работила 
е с устойчиво бизнес развитие, 
екологичен преход и пластмасово 
замърсяване както в местна, така и в 
глобална перспектива. Йенс има 
опит като ръководител на проекти 
за кампании в голяма хуманитарна 
организация. Той отговаря за 
разпространението на знания за 
проблема с пластмасата и за 
разработването на продукти. 

 
 

Чрез комбинация от дизайн, 
рециклиране, управление на 
отпадъците и ново производство, 
партньорите създават устойчив 
бизнес, като същевременно 
изграждат колективна осведоменост 
относно замърсяването с пластмаса, 
както е посочено в мисията на 

STRANDET: „Запазване на 
плажовете по западното крайбрежие 
без пластмаса и преодоляване 
пластмасовото замърсяване както на 
местно, така и на световно ниво“. 
Всяка година няколкостотин 
ученици посещават работилницата, 
където се запознават с 
рециклирането на пластмаса и 
помагат в производството на малки 
пластмасови предмети. 
Притежателите на проекти също 
участват в събития за това как 
зеленият преход може да бъде 
включен в предприемачеството. 

Разработването на продукта 
на проекта означава, че пластмасата 
от плажовете може да се използва 
като суровина от местни 
производствени компании. 
Работата, извършена в рамките на 
проекта, следва кратък процес, 
който е локално ситуиран, което 
води до минимален разход и по-
нататъшно развитие на местната 
кръгова икономика. Сред основните 
партньори на проекта всъщност има 
местна компания, която е 

специализирана в производството 
на пластмасови форми и прототипи, 
и местен производител на 
пластмаси. Проектът функционира 
като център на знанието и средище 
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във връзка с преработката и 
рециклирането на морска 
пластмаса. 

Партньорите по проекта 
нямаше да разполагат с 
необходимите финансови ресурси, 
за да развият идеята си и да 
направят търговски количества 
перки за сърф от морска пластмаса. 

Подкрепата на ЕС допринесе за 
успеха на проекта, като донесе 
осезаеми ползи за местната общност, 
океана… и сърфистите. 

Още подробности за проекта 
може да видите на следния 
уебсайт: https://strandet.io/forsiden
/vi-er-strandet/ 

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО 
ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-
4.122 „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И 
АКВАКУЛТУРИ” ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ 
„САМОКОВ“ 

 

 

мярка 02 „Преработване на 
продуктите от риболов и 
аквакултури” 

 

 

На основание чл. 26, ал. 4 от 
ЗУСЕФСУ Управляващият орган на 

Програмата за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г.  публикува за 
обществено обсъждане проектите на 
Условия за кандидатстване, Условия 
за изпълнение и приложенията към 

тях по процедура чрез подбор на 
проекти № BG14MFOP001-4.122 
„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 125 046,72 лв. безвъзмездна 
финансова помощ, от които 
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https://strandet.io/forsiden/vi-er-strandet/
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106 289,71 лв. са от Европейския 
фонд за морско дело и рибарство 
и 18 757,01 лв. национално 
съфинансиране. 

Писмени възражения, предложения 
и коментари по горепосочените 
документи могат да се изпращат 
до 17:00 ч. на 10.10.2022 г., на 
електронна 
поща pmdr@mzh.government.bg. и в 
ИСУН 2020. 

Предложенията и коментарите 
следва да бъдат представени като 
свободен текст в рамките на 
електронното писмо (e-mail) или да 
бъдат приложени в отделен файл 
във формат .word, а не да бъдат 

сканирани или нанасяни в 
отделните документи от пакета. 

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. 

Пълният пакет документи, 
условията за кандидатстване и 
условията за изпълнение по 
процедурата можете да 
намерите тук. 

 

 

РЕПЛИКА НА РИМСКИ КОРАБ, СЪЗДАДЕН ПО 
ПРОГРАМА „ДУНАВ“, АКОСТИРА ПРЕЗ ОКТОМВРИ В 12 
БЪЛГАРСКИ СЕЛИЩА 

Кораб, реплика на автентична 
римска лусория, чиито останки са 

били намерени в Майнц, ще 
акостира на 9-ти октомври на 
дунавския бряг при Русе и ще 
остане до 10-ти, след което ще 
отпътува за Тутракан. 

Името на плавателния съд е 
„Danuvina Alacris“ (Живият Дунав). 
Той е построен за 2 години в 
Германия, а при изграждането му са 
приложени методите на 
експерименталната археология. 
Корабът  не само повтаря напълни 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
mailto:pmdr@mzh.government.bg.
https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/pmdr/docs/2022-10/M.02%2012.09.2022%20IV%20priem%20OO.rar
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вида на някогашната римска 
лусория от IV в. н.е., но за 
построяването му са използвани 
антични занаятчийски 
инструменти.  

„Danuvina Alacris“ е създаден по 
международния проект Living 
Danube Limes  („Жив  Дунавски 
Лимес“) , финансиран по 
транснационалната програма 
„Дунав“ 2014 - 2020. Пътешествието 
по река Дунав с репликата на 
римския кораб също е част от 

проекта.  То е стартирало на 16 юли 
от Инголщат, Германия, преминава 
през 8 държави, чиито територии 
преди почти 2 000 години са 
принадлежали на Римската 
империя. 

Като цяло плаването продължава 
три месеца и половина и ще 
завърши през ноември в Румъния. 
Навсякъде, където лусорията  спира, 
се провеждат фестивали или други 
атрактивни събития, посветени на 
римската култура по Дунавския 
Лимес. Проектът се  фокусира върху 
свързването, съживяването, 
изследването, запазването и 
открояването на римския Дунавски 

лимес като транснационално 
културно наследство от огромно 
значение, с цел създаването на 
солидна основа за превръщането му 
в бъдещ Европейски културен 
маршрут. Чрез него се подкрепя 
номинацията на ЮНЕСКО за 
световното наследство на целия 

Дунавски лимес, като фокусът е 
върху процеса на номиниране за 
Хърватия, Сърбия, Румъния и 
България. 

Проектът “Жив Дунавски Лимес” е с 

общ бюджет 3,2 млн. евро. В него са 
включени 19 партньори, 
университети, публични и частни 
организации, от 10 дунавски 
държави.  От българска страна 
партньори са Асоциацията на 
дунавските общини „Дунав“  (АДО) 
и Националният туристически 
клъстер (НТК) „Българският 
пътеводител“. Освен това има 27 
асоциирани стратегически 
партньори с капацитет и 
компетенции в областта на 
археологията, древната история, 
архитектурата, виртуалната 
реалност, музейното дело, туризма, 
опазването на културното 
наследство и живата история. 

 

 

 

 

 

http://www.nrmbg.com/
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NATIONAL GEOGRAPHIC ПОКАЗАХА БУРГАСКОТО 
РИБАРСКО СЕЛИЩЕ ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ В СВОЕ ПРЕДАВАНЕ 

 

Единственото автентично рибарско 
селище на българското Черноморие 
Ченгене скеле е част от новия сезон 
на поредицата „Европа отвисоко“ на 
National Geographic. Предаването 
стартира на 18 септември, неделя, от 
22.00 часа по National Geographic с 
епизод, посветен на България и 
богатата ѝ култура, спираща дъха 
природна красота и съвременни 
инженерни постижения. 

В документалната поредица 
селищното образувание Ченгене 

скеле беше показано, не само заради 
материалите, от които е построено, 
но и заради усилията на местните 
хора да почистват черноморските 
плажове от пластмаса. 

Съхранението и модернизация на 
рибарското селище Ченгене скеле 
стана реалност благодарение на 
реализираната от Община Бургас 
комбинация от три тематични 
проекта финансирани по 
Оперативна програма "Региони в 
растеж" и Програма "Морско дело и 
рибарство". 

 

На 27 и 28 септември във Варна се проведе Международен 
черноморски форум за технологии и иновации в синята 
икономика - High Tech Summit for the Black Sea (HTS4BS) 

 
 

http://www.nrmbg.com/
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Форумът беше открит с 
поздравителен адрес от Министъра 
на иновациите и растежа, г-н 
Александър Пулев, от който 
участниците получиха 
окуражителна и съдържателна 
информация относно планираните 
финансови средства по 

структурните фондове и НПВУ в 
подкрепа на технологичното 
развитие на секторите от синята 
икономика на страната ни (към 
пълния текст на обръщението). 

Приветствените слова на 
официални представители 
от DG RTD и DG MARE донес
оха позитивни новини за 
научните изследвания и 
иновациите в синята 
икономика, подкрепящи 
изпълнението на Общия 
дневен ред за Черно море. 

По време на събитието бяха 
представени както 
инвестиционни инструменти, 
фокусирани в технологични 
решения за сините 
сектори,  така и успешни 
проекти и добри практики за 
прилагане на иновативни 
бизнес модели и технологии 
от Атлантическия, 
Балтийския и 
Средиземноморския басейни 
в сектори, като морски 
транспорт, рибарство и 

аквакултури, крайбрежен и 
морски  туризъм, 
възобновяеми енергийни 
източници, биотехнологии и 

др. Оживена дискусия 
предизвикаха представените 
роботизирани решения за 
наблюдение на морското 
дъно, интелигентни 
инструменти за инспекция на 
морски контейнери, както и 
технологии 

за оползотворяване и 
третиране на отпадъци от 
аквакултури (биомаса). 
Неизменно присъстваха 
информационните 
технологии за подпомагане 
на политиката за устойчиво 
управление в Черноморския 
басейн наред с 
организационни иновации в 
морския и крайбрежен 
туризъм. 

Български компании и 
изследователски 
организации  като 13 Маре, 
Компютър 2000, АЧД 
представиха на „питчинг“ 
сесия свои инновативни идеи 
и проекти пред потенциални 
инвеститори и бизнес 
партньори, а национални 
академични инстутиции и 

изследователски организации 
като Черноморски 
изследователски фонд, ИО-
БАН , ТУ Варна представиха 
своите постижения и 
осъществиха множество 
контакти по време на 
международното изложение, 
организирано в рамките на 
форума. 
 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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С НОВ ПРОЕКТ ПО ПМДР ОБЩИНА БУРГАС СЕ ГРИЖИ 

ЗА БЕЗОПАСНОСТТА И УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА РИБАРИТЕ 

 

 

Община Бургас кандидатства 
с проектно предложение 
„Подобряване на безопасността и 
условията на труд на рибарите, и 
модернизация на съществуващ 

обект ”Покрита лодкостоянка в 
акваторията северно от кв. 54, по 
плана на кв. Крайморие, Община 
Бургас“ по процедура за подбор на 
проекти BG14MFOP001-1.024 
„Рибарски пристанища, кейове за 
разтоварване, рибни борси и 
лодкостоянки“, мярка 1.8 „Рибарски 
пристанища, кейове за 
разтоварване, рибни борси и 
покрити лодкостоянки“, сектор 
„Инвестиции насочени към 
изграждане и/или модернизация на 
лодкостоянки“, финансирана от 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство чрез Програма за морско 
дело и рибарство 2014 – 2020. 

 

 

Целта на проекта е 
изграждане на нова работилница за 
ремонт на лодки, както и 
осигуряване на съоръжения за 
почистване на морското дъно от 
микропластмаса и ледогенератор за 
лодкостоянката в „Крайморие“. 

Предвижда се още 
изграждането на един понтонен кей, 
закупуване на водолазно 
оборудване за двама души и 
подводен робот, с който да се 
заснема състоянието на морското 
дъно и плавателните съдове. 

Планирано е още да се 
осигури соларна система за топла 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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вода за обслужване на 
лодкостоянката. 

За опазване чистотата на 
Бургаския залив ще бъде доставена 
специална кофа, която да улавя 
плаващи отпадъци в морето. 

С модернизацията на 
пристана и развитието на 

инфраструктурата ще бъдат 
подобрени безопасността и 
условията за труд на местните 
рибари. 

            Източник: Областен 
Информационен Център – Бургас. 

 

РЕГИОНАЛНА СРЕЩА „ОТ НАУКА КЪМ ИНОВАЦИИ“ 

 

Изпълнителна агенция „Програма 
за образование“ – Управляващ орган 
на „Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен 
растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 
организира на 29 ноември 2022 

г. регионална среща „От наука към 
иновации“, насочена към 
Центровете за върхови постижения 
и Центровете за компетентност, 
финансирани по ПО1 по ОП НОИР 
2014 -2020, и бизнеса от 
Югоизточния район за планиране. 

Събитието има за цел да 
стимулира контактите и 
изграждането на партньорства 
между ЦВП и ЦК от една страна и 
бизнеса от друга. 

Срещата ще бъде открита с обща 
сесия, на която ще бъде представен 
накратко напредъкът по 

изграждането на центровете и 
възможностите за сътрудничество с 
бизнеса. Научната експертиза и 
възможностите за приложни 
изследвания на всеки от центровете 
ще бъдат представени на три 
паралелни сесии, групирани по 
отделните тематични области на 
ИСИС: "Информатика и ИКТ" и 
"Нови технологии в креативни и 
рекреативни индустрии", 
"Мехатроника и чисти технологии", 
и "Индустрия за здравословен живот 
и биотехнологии". През втората част 
на паралелните сесии участниците 
от бизнеса и общините от региона 

http://www.nrmbg.com/
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ще имат възможност да представят 
техни проблеми, които могат да 
бъдат решени в сътрудничество с 
центровете. 

Регионалната среща ще се проведе в 
Старозагорски минерални бани в 

хотел „Калиста“. За участие в 
събитието се изисква предварителна 
регистрация. 

Можете да се регистрирате тук 

 

Европейска нощ на учените 2022 в град Варна 

 

  Мега събитието Европейска нощ на 
учените 2022, реализирано по 
проект SEARCH, в което се 
включиха стотици учени от цялата 
страна, се проведе и в гр.Варна. 

 

 

 
 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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      Това са само част от уловените 
моменти, от програмата на Нощта, в 
които учените, преподавателите, 
децата и творците, от различни 

научни области и организации на 
територията на Община Варна 
споделиха със своята многобройна 
аудитория. Посетителите от 
различни възрастови групи имаха 
уникална възможност да дискутират 
с изследователите, да чуят 
вълнуващи истории за науката, 
която е навсякъде около нас, да 

правят лабораторни опити и 
демонстрации, да се насладят на 
солови вокални и инструментални 
изпълнения и да сътворят сами свои 
произведения на изкуството. 
 

 

 
 
      Програмата на Нощта ще 
продължи още няколко месеца и 
обхваща посещения на учени в 
училища, инициативи за 
гражданска наука, и много други 
дейности. 

 

http://www.nrmbg.com/
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Втора сесия на младежката платформа Panda Labs Gen II 

 

Второто издание на иновационната 
платформа - Panda Labs Gen II 
набира участници семестър 
„Бъдещето на градовете и селата“. 
Програмата е напълно безплатна за 
участие, а спечелилите отбори ще 
получат финансиране в размер на 7 
000 лв. 

Panda Labs е младежка програма за 
иновации, която търси решения на 
най-неотложните природни и 
социални проблеми, срещайки 
бизнеса, научните среди и 
гражданския сектор с млади хора 
между 15-25 години.  Целта на 
сесията е младежите да бъдат 
запознати с възможностите да 
превърнат визията си за любимия си 
град или село в реалност. 

Участниците ще могат да работят по 
реални казуси, предоставени от 
бизнеса и научните среди, свързани 
със следните теми: 

 пренаселването на градовете; 
 обезлюдяването на селата; 

 дисбалансите в регионален план; 
 екологичните проблеми, до които 

урбанизацията води. 

Програмата включва: 

 Хакатони - двудневни състезания на 
отбори, като в първата част 
участниците се запознават с 
историята на проблема, научните 
постижения в съответната сфера и 
гледната точка на бизнеса. Втората 
част е фокусирана върху работата 
на самите отбори за търсене на 
иновативни решения и тяхното 
представяне пред жури. В края на 
всяко събитие, най-добре 
представилите се отбори ще бъдат 
поканени на едноседмичен мастър 
клас. 

 Мастъркласове в рамките на 7 дни, в 
които всеки отбор ще има шанс да 
подобри уменията си в сферата на 
бизнеса, иновациите и опазването 
на околната среда. 

 Стипендии в размер до 7000 лв., чрез 
които отборите победители могат да 

http://www.nrmbg.com/
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развият прототип на представената 
от тях идея. 

Регистрациите са отворени до 
20.10.22г., а формата се намира тук 
> https://pandalabs.bg/ 

Цялата информация за Panda Labs и 
процеса на програмата тук -
> https://pandalabs.bg/wp-
content/uploads/2022/09/Panda-
Labs-Gen-II_S1_General-Info.pdf 

и тук -
> https://www.wwf.bg/what_we_do
/youth_engagement/panda_labs/ ил
и в прикачената брошура. 

Програмата Panda Labs  се 
осъществява с подкрепата на 
Министерство на образованието и 
науката. 

 

 

Подобряване на устойчивостта на системите за чиста 
енергия от приливи и отливи 

 

Нахлуването на Русия в 
Украйна сериозно смути 
енергийния пазар в Европа. За да се 
справи с тази извънредна ситуация, 
ЕС намалява нуждите си от внос на 
енергия и ускорява своя преход към 
зелена енергия, както е посочено в 
REPowerEU на Европейската 
комисия. В океана има голям 
потенциал за този преход, както в 
офшорната вятърна енергия, така и 

в океанската енергия. Чрез своята 
BlueInvest, Европейската комисия 
насърчава иновациите и 
инвестициите в технологии за 
възобновяема енергия като 
устройства за вълни и приливи. 
Целта е да се достигне 40 GW 
инсталиран капацитет до 2050 г., 
цел, определена в Стратегията на ЕС 
за офшорна възобновяема енергия. 
  

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://pandalabs.bg/
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QED Naval като разработчик 
на технологии и ръководител на 
проекти за енергия от приливи и 
отливи, се е възползвал от BlueInvest, 
финансирана от ЕС инициатива, 
която предоставя подкрепа и достъп 
до финансиране за предприятия в 
ранен етап, МСП и мащаб -подем в 

синята икономика. Компанията е 
разработила иновативна, 
саморазгръщаща се приливна 
платформа, която може да намали 
разходите за разполагане и 
поддръжка на турбини с около 60% 
и чрез интелигентен 
хидродинамичен дизайн да 
подобри добива от обекта с до 48%. 
  

През 2020 г. QED Naval е 
номиниран за проект за 
научноизследователска и развойна 
дейност, който ги свързва с по-
голяма схема, която търси 
финансиране, капитал и заеми. Те 
кандидатстваха за цикъл 3 на 
програмата BlueInvest Readiness 
Assistance с цел достъп до 
финансиране. 
  

По време на 6-месечния 
проучвателен период, екипът на 
BlueInvest работи в тясно 
сътрудничество с QED Naval, за да 
тества финансовата му стратегия, да 
развие уменията на екипа и да ги 
представи на потенциални 
инвеститори. QED Naval беше 

свързан със стотици инвеститори. 
  

Програмата BlueInvest 
Readiness Assistance ни помогна да 

сме готови за инвестиции и ни 
подкрепи с дискусии за 
финансиране, казва Кийт Мъри, 
главен търговски директор на QED 
Naval 
  

QED Naval започна преговори 
с трима от инвеститорите в рамките 

на два месеца от обучението. Само 
след една година от тяхното 
пътуване на BlueInvest, компанията 
успешно събра 1 милион евро от 
груповото финансиране на Seeds. 
По-късно те си осигуриха място в 
проекта TIGER, голям проект, 
финансиран от ЕС, работещ върху 
енергията на приливите и отливите, 
което доведе до допълнителни 3,5 
милиона евро финансиране. 
  

QED Naval в момента се 
стреми да напредне в развитието на 
своя проект и да разшири 
компанията си в световен мащаб, 
особено към Китай, който проявява 
голям интерес към тяхната 
технология. 
  

BlueInvest показа отлични 
резултати и силно бизнес 
въздействие върху пътуването на 
QED Naval за набиране на средства, 
като същевременно продължи 
амбициите за декарбонизация на 
Зелената сделка на ЕС и 
трансформацията на енергийния 
пазар на ЕС. 

  
Информация за проекта може 

да видите на 
уебсайта: https://qednaval.co.uk/ 

http://www.nrmbg.com/
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В периода 03-05 ноември 2022 година в гр. Измир във Fair 
Izmir Expo Center ще се проведе Международно изложение за 

внос/износ на риба, преработка, аквакултура и рибарство 

 

В периода 03-05 ноември 2022 
година в гр. Измир във Fair Izmir 
Expo Center ще се проведе 
Международно изложение за 

внос/износ на риба, преработка, 
аквакултура и рибарство (Future 
Fish Eurasia- International Fair for Fish 
Imports / Exports, Processing, 
Aquaculture and Fisheries). 

https://eurasiafairs.com/eng/index.h
tml 
Допълнителна информация 
относно посещение на изложението 

може да получите от Служба на 
търговския аташе на Р. Турция в 
Пловдив – 
tel/faks: 00359 32/ 275 185 

www.ticaret.gov.tr 
(http://www.ticaret.gov.tr/) 
e-mail: filibe@ticaret.gov.tr 
Facebook: T.C. Filibe Ticaret Ataşeliği 
Twitter: TCFilibeTA 
Лице за контакти: Ренгюл Раиф 
(Ms.) 

 

 

Ново проучване върху възстановяването на популацията на 
мидата Flexopecten glaber 

Института по океанология 
към БАН публикува ново 
проучване върху възстановяването 
на популацията на мидата 
Flexopecten glaber. През 2021 г. за 
първи път от 60-те години на 

миналия век отново бе установена 
във водите на българското 
черноморско крайбрежие 
популация на вида Flexopecten glaber, 
установява проучването. 

http://www.nrmbg.com/
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Изследването предоставя 

информация за разпространението, 

местообитанията и 

характеристиките на популацията 

(размерна и възрастова структура, 

коефициент на нарастване, 

смъртност и т.н.). Това 

забележително възстановяване и 

нарастване на F. Glaber се обяснява с 

възстановяването на Черно море от 

еутрофикацията, намаления 

хищнически натиск от 

намаляващата популация на Rapana 

venosa и променящите се 

климатични условия. 

Проучването може да 

видите тук. 

 

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО 
ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ОТ СТРАТЕГИЯТА 

ЗА ВОМР НА МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ 

 

Управляващият орган на 

Програмата за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г.  публикува за 
обществено обсъждане проектите на 
Условия за кандидатстване, Условия 
за изпълнение и приложенията към 

тях по две процедури чрез подбор 

на проекти. Едната процедура № 
BG14MFOP001-4.124 е „Подкрепа за 
създаване на нови услуги за 
населението в рибарската 
територия”, мярка 2.2 „Подкрепа за 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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създаване на нови услуги за 
населението в рибарската 
територия” от Стратегията за ВОМР 
на МИРГ „Несебър-Месемврия“ . 

Предвиденият бюджет по 
процедурата е 200 

000 лв. безвъзмездна финансова 
помощ, от които 170 000 лв. са от 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство и 30 000 лв. национално 
съфинансиране. 

Писмени възражения, 
предложения и коментари по 
горепосочените документи могат да 
се изпращат до 17:00 ч. на 13.10.2022 

г., на електронна 
поща pmdr@mzh.government.bg. и в 
ИСУН 2020. 

Втората процедура чрез 
подбор на проекти е № 
BG14MFOP001-4.123 „Развитие на 
нови туристически продукти и 
атракции”, мярка 3.1 „Развитие на 
нови туристически продукти и 
атракции”. 

Предвиденият бюджет по 
процедурата е 300 

000 лв. безвъзмездна финансова 
помощ, от които 255 000 лв. са от 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство и 45 000 лв. национално 
съфинансиране. 

Писмени възражения, 
предложения и коментари по 
горепосочените документи могат да 
се изпращат до 17:00 ч. на 13.10.2022 

г., на електронна 
поща pmdr@mzh.government.bg. и в 
ИСУН 2020. 

Предложенията и 
коментарите следва да бъдат 
представени като свободен текст в 
рамките на електронното писмо (e-
mail) или да бъдат приложени в 
отделен файл във формат .word, а 

не да бъдат сканирани или 
нанасяни в отделните документи от 
пакета. 

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. 

Пълният пакет документи, 
условията за кандидатстване и 
условията за изпълнение по 
процедурата можете да намерите  на 
Единния информационен портал на 
европейските структурни и 
инвестиционни фондове, на ел. 
страница на МИРГ. 

 

 

http://www.nrmbg.com/
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Община Бяла получи право на строеж за разширяването на 
пристанището си 

 

Община Бяла получи право 
на строеж за разширяването на 
пристанището си. Решението е взето 
от служебния кабинет и е ключово 
за реализацията на най-мащабния и 
важен проект във варненската 
община за последните три 
десетилетия. 

На свое заседание 
правителството реши да се учреди 
безвъзмездно право на строеж върху 
два поземлени имота - публична 
държавна собственост за 
пристанище и друг вид естествен 
ресурс за превантивна защита. 
Терените са с площ от 32 573 кв. м и 
16 435 кв. м. 

Инвестиционната 
инициатива на община Бяла е 

за „Разширение, реконструкция и 
модернизация на рибарско 

пристанище „Чайка“, град Бяла“ и 
свързаните с него укрепване на 
свлачище и брегоукрепване. 
Дейностите ще се извършат в два 
етапа. Първият етап представлява 
укрепване на свлачище и 
брегоукрепване и включва 
изграждането на дамба и 
брегоукрепително съоръжение. 

http://www.nrmbg.com/
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Очакванията на местната 
администрация са разширението и 
модернизацията на пристанището 
да допринесат за растежа на 
основни сектори на икономиката, 

не само в Бяла, но и в околните 
населени места. 
 
В района има регистрирано 
рибарско пристанище и изградено 
брегоукрепително съоръжение 
/буна/. Най-големият разчетен 
кораб, който ще застава е с ширина 
2.5 m и дължина 10 m. 
Основополагащо за акваторията на 
пристанището е ситуационното 
разполагане на дамбата и буните. 
Заложено е съществуващата буна да 
се удължи със 150 m и да се изгради 
нова с дължина 210. 
 
Проектният капацитет на 
пристанището е променлива 
величина, тъй като зависи от 
размера на плавателните съдове. На 
този етап е приет капацитет от 264 
места, който обаче може да бъде 

променян. 
 

Съгласно чл. 112е от Закона за 
морските пространства, вътрешните 
водни пътища и пристанищата на 
Република България (ЗМПВВППРБ) 
може да бъде учредено безвъзмездно 
право на строеж в полза на община 
за разширение на рибарско 
пристанище по чл. 107 от 

ЗМПВВППРБ, както и свързаните с 
тях брегозащитни съоръжения за 
предпазване от вредно въздействие 
на водите, като изградените в 
резултат на учреденото право на 
строеж обекти са публична 
общинска собственост, която не 
може да бъде променяна в частна, и 
предназначението им не може да 
бъде променяно. 
 
С решение на Общински съвет в 
град Бяла, обектът е определен за 

приоритетен и стратегически за 
развитието на общината и същият е 
обявен за общински обект от 
първостепенно значение, 
изграждането на който е с цел 
трайното задоволяване на 
обществените потребности. 

http://www.nrmbg.com/
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Проектът за доизграждане на 
Рибарско пристанище „Чайка“ 
датира от 1986 година и същият бе 
актуализиран през 2020 година, по 
задание на Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройството. След поредица 
от работни срещи и комисии, с 
участието на Община Бяла, през 

април 2022 година регионалният 
министър одобри специализиран 
подробен устройствен план на 
цялото пристанище, допълват от 
общинската администрация. 

 
В последните две години условията 
за риболов в пристанището на Бяла 
са значително подобрени. Старите 
дървени мостчета, за които Община 
Бяла неколкократно бе получавала 
предписания за отстраняване, бяха 
заменени с модерни и безопасни 

понтонни кейове по проект 
реализиран през МИРГ „БЧС Бяла – 
Долни чифлик и Аврен“. През 2023 
година предстои закупуване и 
монтаж на още три понтонни тела 
Програмата за морско дело и 

рибарство 2014 – 2020 г. 

 

Правят изкуствен остров за диви птици край Варна 

 

Изкуствен остров ще бъде дом 
на защитени видове птици. С него 
ще бъдат създадени подходящи 
местообитания за тях, които 
изчезват с урбанизирането на 
езерата. Островът ще бъде изграден 
по проект „Демонстрация на 
пилотна зелена инфраструктура 
като печелившо решение за 
биоразнообразието и развитието на 
Варненското езеро“, финансиран по 
Програма LIFE for Lake Varna на 
Държавно предприятие 

„Пристанищна инфраструктура”, 
съвместно с Българското дружество 
за защита на птиците. 

Проектът предвижда и 
изграждането на две наколни 
дървени платформи за гнездене на 
птици – в защитена местност 
„Ятата“ на Варненското езеро и в 
западната част на Белославското 
езеро. Островът и платформите ще 
предоставят подходящи условия за 
водолюбивите птици да гнездят на 

http://www.nrmbg.com/
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спокойно и безопасно място през 
пролетно-летния период, както и 
сигурно място за почивка по време 
на миграция и зимуване. 

Основната цел е да се тества и 
демонстрира мащабна зелена 
инфраструктура чрез използване на 
драгажни маси. Проектът е първа 
стъпка в стремежа на ДППИ към 
реализирането на концепцията 

„Зелено пристанище“ за 
българските портове и допринася за 
изпълнение на една от 17-те цели на 
ООН (UN 17 SDGs) – за съхранение 
и устойчиво ползване на океаните, 
моретата и морските ресурси за 
устойчиво развитие. 

Срокът за изпълнение на 
проекта е август 2025 година. 

 

Над 1,5 млн. лева са изплатени на бенефициери по 
Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. през 
септември 

 

 През септември държавен фонд 
„Земеделие“ – Разплащателна 
агенция (ДФЗ – РА) изплати 1 540 
969,94 лв лв. на бенефициери по 
Програмата за морско дело и 

рибарство 2014-2020 г. (ПМДР). 

  674 411,09 лв. са преведени на 
бенефициер по Мярка 5.4 
„Преработване на продуктите от 
риболов и аквакултури“. 
Инвестицията обхваща дейности по 
изграждане на нова производствена 
база и монтаж на хладилна 
инсталация. Подобренията ще 

доведат до откриването на нови 19 
работни места. 

   ДФ „Земеделие“ изплати 419 549,37 
лв. на деветте местни инициативни 
рибарски групи. Подпомагането е 
отпуснато под формата на 
междинни плащания за 
финансиране на текущите разходи 
на групите за първото тримесечие 
на 2022 година по мярка 4.2. 
„Изпълнение на стратегиите за 
водено от общностите местно 
развитие“ от ПМДР 2014-2020. Чрез 
Стратегиите си за развитие 
Местните инициативни рибарски 

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


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

27 
 

групи подпомагат изпълнението на 
основните цели и приоритети на 
ПМДР 2014-2020 г., а именно 
конкурентоспособно развитие на 
рибарските области чрез оптимално 
използване на местните ресурси за 
постигане на дългосрочни и 
устойчиви резултати и създаване на 

добавена стойност към продуктите 
от риболов и аквакултури. 

    234 000 лв. са преведени на 
бенефициер по Програмата за 
морско дело и рибарство 2014-2020 
по Мярка 6.3 „Повишаване на 
знанията за състоянието на 
морската среда“. Заложените цели 
са свързани със създаването на 
ресурси, знания, и набелязването на 
система от добри практики, които 
биха подпомогнали подобряването 
на състоянието на варненското 
езеро и услугите, които езерото 
предлага на бизнеса и гражданите 
във варненски регион. 

    Изплатени са още 190 760 лв. на 
община Самоков по Мярка 04 
„Подкрепа за инфраструктура и 

услуги, свързани с обновяване и 
развитие на рибарската територия“ 
от Стратегията на МИРГ „Самоков“. 
Помощта се отпуска под формата на 
авансови плащания по три проекта 
за обновяване на площадкови 
пространства в с. Марица, с. 
Райново и с. Маджаре. Целта на 

проектите е да повишат 
привлекателността на рибарската 
територия и да подобрят условията 
за живот и отдих на жителите на 
населените места. 

    ДФ „Земеделие“ преведе 22 249,48 
лв. на бенефициер по Мярка 2.5 
„Аквакултури, осигуряващи 
екологични услуги“. Средствата се 
отпускат под формата на 
компенсации на фирмата за загуби 
на приходи от продукцията си, в 
резултат на дейности за развитие на 
аквакултури, съвместими с 
конкретните потребности на 
околната среда и съобразени със 
специфичните изисквания за 

управление на защитени зони по 
„Натура 2000“. 

 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПРОГРАМАТА ЗА 
ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 2021 – 2027 Г. 
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Европейската комисия даде 
одобрение на Програмата за 
техническа помощ 2021-2027 на 
стойност над 100 милиона евро. 
Инвестициите, съсредоточени върху 
укрепването на административния 
капацитет на националните органи, 
бенефициентите и партньорите по 
програмата, ще допринесат 
за  ефективното и координирано 
изпълнение на политиката на 
сближаване в България. 

Програмата поставя акцент върху 
засилването на партньорството 
между заинтересованите страни 
като основен принцип за 
повишаване на ефективността на 
усвояването на средствата от ЕС в 
България. 

Програмата за техническа помощ 
ще подкрепя и действия за 
оптимизиране на функционирането 
на системата за управление и 
контрол, по-специално на 
вътрешния контрол, както е 
определено в Националната 
стратегия за превенция и борба с 
нередностите и измамите, засягащи 
финансовите интереси на ЕС за 
периода 2027-2021 г. 

Финансираната по 
програмата Академия за фондовете на 
ЕС ще даде възможност на 

служителите на националните 
органи, регионалните и местните 
участници и организациите, 
изпълняващи финансови 
инструменти, да повишат знанията 

си в хоризонтални/междусекторни 
области чрез обучения, работа в 
мрежи, споделяне на добри 
практики и научени уроци. 
Общините ще имат възможност 
допълнително да укрепят 
капацитета си в областта на 
стратегическото планиране, 

градското развитие, обществените 
поръчки, да получат експертна 
подкрепа за подготовката и 
изпълнението на проекти и да 
засилят участието си в инициативи 
на ЕС като „Хоризонт“, Новия 
Европейски Баухаус. 

Мерките за по-нататъшно развитие 
на Информационната система за 
управление на средствата от ЕС в 
България (ИСУН), които са 
съществен елемент от доброто 
управление и прозрачността, ще 
бъдат подкрепени като основен 
инструмент за събиране, 
обобщаване и анализиране на 
данни, включително относно 
климатичните аспекти, и за оценка 
на процесите за подобряване на 
рамката за изпълнение на 
програмите. 

Развитието на култура за 
извършване на оценки в публичната 
администрация, включително обмен 
на знания и сътрудничеството с 
академичните среди, ще бъде 
ускорено с подкрепата на 
програмата. 

Прозрачността и видимостта на 
финансираните от ЕС дейности ще 
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бъдат осигурени чрез целенасочени 
мерки и пряко участие на мрежата 

от 27 Областни информационни 
центъра. 

 

Предстои 20-ото издание на Европейската седмица на 
регионите и градовете 

 

От 10 до 13 октомври се проведе 20-

ото издание на Европейската 
седмица на регионите и 
градовете (#EURegionsWeek). 
Мотото тази година е „Нови 
предизвикателства за сближаването 
в Европа“.  

Темите на тазгодишното издание 
обхващаха екологичния и цифровия 
преход, териториалното сближаване 
и овластяването на младите хора, 
като се отделя специално внимание 
на ролята на политиката на 
сближаване за устойчивото 
възстановяване на Европа като най-
ефективния инструмент за 
солидарност в отговор на 

извънредни ситуации и в периодите 

след кризи. 

20-ата годишнина беше отбелязана 
със семинари на високо равнище, 
разкази на очевидци и изложби, а 
историята на проявата беше 

отразена накратко чрез 
илюстративна хронология. Освен 
програмата включваше множество 
планирани сесии на високо 
равнище за посрещане на 
участници в Брюксел, съчетаващи 
по творчески начин участието 
онлайн и на място. 
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Фонд Активни граждани България възобновява 
приемането за заявление за насърчаване на двустранното 
сътрудничество между България и страните донори (Норвегия, 

Исландия, Лихтенщайн) 

 

Операторът на Фонд Активни 
граждани България възобновява 
приемането за заявление по Мярка 2 
за насърчаване на двустранното 
сътрудничество между България и 
страните донори (Норвегия, 
Исландия, Лихтенщайн). За 
допустими могат да се приемат 
дейности, насочени към създаване 
на контакти и партньорства 
(networking), обмяна, споделяне и 
трансфер на знание, технологии, 
опит и добри практики с цел 
постигане на конкретни резултати 
за двустранното сътрудничество 
между допустими организации от 
България и организации от 
страните донори, както и 
международни организации. 

Максималният размер на 
финансовата помощ е 10 000 евро. 
Безвъзмездната помощ може да 
достига 100%. От кандидатите не се 
изисква предоставяне на собствен 
принос. 
 
Заявления ще се приемат текущо до 
29.02.2024 г., освен ако Операторът 
не укаже друго на официалния сайт 
на Програмата. 
 
Още подробности може да намерите 
в Обявлението на мярката. 
 
Цялата документация е налична на 
подстраницата ни Възможности за 

финансиране. 

 

Ново проучване оценява устойчивостта на търговския 
риболов в ЕС спрямо изменението на климата 
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Ново проучване на 
Европейската изпълнителна 
агенция за климата, 
инфраструктурата и околната среда 
(CINEA) стигна до заключението, че 
търговският риболов в ЕС може да 
бъде устойчив на климатични 
сътресения, ако се управлява в 

съответствие с надеждни научни 
препоръки и в съответствие с 
принципите за максимален 
устойчив улов (MSY). Възложено от 
Европейската комисия, проучването 
също така разглежда начини за 
намаляване на парниковите емисии 
от риболовния сектор. 

Проучването установи, че за 
да се предвидят и смекчат 
последиците от климатичните 
сътресения, е необходимо да се 
премине към по-гъвкаво и 
адаптивно управление на 
рибарството, което би могло да 
включва повече подходи за 
предпазливост. Някои примери 
включват риболов на долните 
граници на FMSY, за да се намали 
смъртността от риболов и да се 
поемат предизвиканите от климата 
сътресения, когато е приложимо. За 
да се намалят рисковете, се предлага 
също използването на гъвкави 
системи за разпределение на квоти, 
като например подобряване на 
механизмите за размяна. 

Освен това проучването 
изтъква колко е важно да се вземат 
предвид оценките, основани на 
екосистемите, за да се предвидят по-
добре променящите се условия на 

запасите. Такива оценки също така 
осигуряват по-добро разбиране на 
връзките с изменението на климата, 
така че мерките за управление могат 
да бъдат съответно адаптирани. 
Това включва редовно 
актуализиране на биологични 
референтни точки, за да имате 

точна картина на състоянието на 
рибните запаси. 

По отношение на 
намаляването на въглеродния 
отпечатък на сектора, проучването 

разглежда възможните ефекти от 
развитието на запасите върху 
потреблението на гориво, като 
същевременно подчертава 
трудността при определяне на ясни 
тенденции поради разнообразния и 
сложен характер на риболова. 
Проучването установи, че много 
технологии за намаляване на 
потреблението на енергия вече 
съществуват, но тяхното усвояване е 
изправено пред определени 
бариери, които трябва да бъдат 
преодолени. 

Проучването е част от 
текущите анализи върху 
изменението на климата, особено в 
контекста на предстоящия доклад 
на Комисията относно 
функционирането на ОПОР. 

Дългосрочните климатични 
промени ще засегнат морските 
екосистеми и ще донесат 
несигурност. Изменението на 
климата също така ще увеличи 
вероятността от краткосрочни 
климатични шокове, като горещи 
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вълни в океана или цъфтеж на 
токсични водорасли, които могат да 
засегнат рибните запаси в 
краткосрочен план. 

Проучването използва 
различни казуси, за да оцени 
потенциалните въздействия на 
изменението на климата върху 
търговските рибни запаси в ЕС в 
рамките на ОПОР и оцени техните 
нива на устойчивост до 2030 г. То 

също така анализира мерки за 
намаляване на емисиите на 
парникови газове от риболовния 
сектор, или чрез технологични 
средства, или чрез използване на 
алтернативни стратегии за риболов. 

Повече информация: 

Доклад: Изменението на 
климата и общата политика в 
областта на рибарството 

 

Звеното за подкрепа на Националната Рибарска Мрежа 
проведе работна среща с Рибарската мрежа на Румъния за обмен 
на добри практики и възможности за транснационално 
сътрудничество 

 

На 5 октомври 2022 
г., в Министерство на 
земеделието и развитие на селските 
райони на Република Румъния в 
Букурещ Звеното за подкрепа на 
Националната Рибарска Мрежа 
(НРМ) проведе работна 
среща с Румънската Национална 
рибарска мрежа за обмен на добри 
практики, възможности за 

взаимодействия и създаване на 
партньорства за транснационално 
сътрудничество. 

Участие в срещата от 
българска страна взеха експертите 
към Звеното за управление на 
Националната Рибарска Мрежа д-р 
Димитрина Костова – Координатор, 
Ивайло Костов - ключов експерт 
"ВОМР", Елена и Данко Пеневи, като 
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част от екипа, организатор на 
работната среща, а от румънска 
страна – г-н Йон Славе – началник 
отдел „Оценяване и избор на 
проекти“ и г-жа Мария Мотреску – 
експерт „ВОМР“.

 

Г-н Славе информира, че 
румънските рибарски територии 
включват 5 000 км2 езера и язовири, 
66 000 км течаща вода (от които 1 075 
км от Дунав) и 25 000 км2 морски 
води от Черно море. В секторът на 
аквакултурите са заети над 3900 
души, като броят им непрекъснато 
расте. Специфичен случай е 
единственият, обявен в света изцяло 
за биосферен резерват на делтата на 
Дунав, където населението, заето в 
рибарството и рибовъдството, 
представлява 35 %. Цялата 
национална територия отговаря на 
условията на Европейския фонд за 
морско дело и рибарство. 

Основните 
предизвикателства, с които 
Воденото от общностите местно 
развитие трябва да се справи в 
рибарските територии на Румъния 
през следващите години са: 

- последиците от КОВИД 19 и 
войната в Украйна; 

- ниските доходи в сектора на 
рибарството, особено в 
дребномащабния риболов; 

- нарастваща външна 
миграция; 

- намаляване на наличността 
на човешки ресурси и негативното 
засягане на потенциала за 
насърчаване на нови инвестиции в 
местните общности. 

 

Г-жа Мотреску представи 
накратко дейността на румънските 
МИРГ, които са 22 на брой и 
покриват териториите на 
Черноморието, р. Дунав и 
вътрешността на страната и които са 
потенциални партньори за проекти 
за сътрудничество между МИРГ от 
Румъния и МИРГ от България: 

Наименование 
на МИРГ 

Регион в 
Румъния 

МИРГ Satu Mare Сату Маре 
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МИРГ Mures 
Basain 

Окръг Алба, 
Трансилвания 

МИРГGalati Галати 

МИРГMacin 
Branch 

Тулча 

МИРГDelta 
Dunarii (Danube) 

Тулча 

МИРГDobrogea 
South 

  

МИРГConstanta 
Mangalia 

Констанца 

МИРГBraila Браила 

МИРГCalarasi 
Danube 

Кълъраш 

МИРГGiurgiu Гюргево 

МИРГNeamt Нямц 

МИРГSouth 
Danube 

  

МИРГOlt Олт 

МИРГDolj-
Danube 

Дол 

МИРГSouthwest 
Danube 

  

МИРГLotru 
Middle Olt 

Олтения 

МИРГBotosani Североизточен 
район за 

развитие 

МИРГPrahova Прахова 

МИРГFagaras Брашов 

МИРГDunarea 
Dobrogeana 

Констанца 

МИРГValea 
Mostistea 

Мунтения 

МИРГDobrogea 
North 

Констанца 

  

Чрез увеличаване на 
организационния капацитет на 
местно ниво и в рамките на 
администрациите, ВОМР в Румъния 
цели да предостави на МИРГ ролята 
на катализатор за подпомагане и 
развитие на рибарските райони. Г-
жа Мотреску уточни, че през 
програмния период 2014 – 2020 г. 
проекти за трансгранично 
сътрудничество на МИРГ не са 
реализирани, но през новия 
програмен период се надява да имат 
тясно сътрудничество с България. 

От българска страна бе 
изтъкнато, че идентифицираните 
предизвикателства в Румъния в 
голяма степен съвпадат с 
предизвикателствата, които 
рибарските територии в България 
следва да се справят. Поради това 
обмяната на опит с Националната 
Рибарска Мрежа и МИРГ на 
Румъния е с най-висок приоритет. 
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В тази насока съществуват 
множество потенциални 
възможности за осъществяване на 
взаимодействие между НРМ на 
България и МИРГ на Румъния. 

На срещата бяха обсъдени 
съществени тематични направления 
при организиране на посещения за 
обмяна на опит с НРМ и МИРГ на 
Румъния, които могат да помогнат 
за съживяването на местните 
рибарски общности, както в 
България, така и в Румъния като 

насърчаването на икономическата 
диверсификация и новите форми 
на доходи в рибарските територии. 

Предвид наличието на обща 
морска и сухопътна граница с 
Румъния потенциалните 

възможности за сътрудничество и 
обмяна на опит могат да включват 
различен спектър от направления, 
включително координиране на 
действията за разнообразяване на 
дейностите в рибарските райони на 
двете държави. 

По-конкретните тематични 
направления, по които може да се 
работи при реализиране на 
посещения за обмяна на опит и 
сътрудничество, които бяха 
набелязани на работната среща са: 

•                Подпомагане на 
заетостта и териториалното 
сближаване чрез разнообразяване на 
икономическите дейности в 
рибарските райони; 

•                Устойчив туризъм; 

•                Иновации в синята 
икономика - възобновяема енергия, 
морски транспорт и др. 

 

 

Като пример за добра 
практика румънската страна 
представен проект за 
сътрудничество „Мрежа за 
туристически риболов“ с участието 
на четири МИРГ-а от Румъния. 

 

 

Целите на проекта са: 
Укрепване на капацитета на 

четирите МИРГ за сътрудничество 
за диверсификация в сектора на 
рибарството чрез предоставяне на 
материални и човешки ресурси на 
4-те организации; Да се подобри 
познаването на риболовните зони с 
цел съвместно развитие на 
туристическия им потенциал. 
Повишаване на видимостта и 
популяризиране на територията на 
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МИРГ чрез действия за информация 
и повишаване на осведомеността 
относно възможностите за туризъм в 
четирите територии.

 

С цялата презентация може да 
се запознаете тук. 

Повече информация може да 
видите създадената страница по 
проекта: https://turismpescaresc.ro/ 

  

Срещата премина в 
конструктивен диалог и 
изявен взаимен интерес. 

Данни за контакт: 

pescuit@madr.ro 

popam.comunicare@madr.ro 

maria.motrescu@madr.ro 
Telefon:+4021.30.72.405 / Fax: 

+4021.30.72.456 

  

Звеното на подкрепа на НРМ 

е на разположение и ще окаже 
пълно съдействие при проявен 
интерес за организиране на 
посещение за обмяна на опит, 
взаимодействие и сътрудничество с 
МИРГ - Румъния и реализиране на 
други дейности, свързани с подхода 
ВОМР. 

 

Годишен икономически доклад за риболовния флот на ЕС 
за 2022 г.: секторът е засегнат от високите цени на горивата след 
войната в Украйна 
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Според току-що 
публикувания Годишен 
икономически доклад за 2022 г. за 
риболовния флот на ЕС се очаква: 
рибарството в ЕС да се бори да 
запази печалбите си поради рязкото 
увеличение на разходите за енергия 
и инфлацията през 2022 г., както и 

да завърши 2022 г. в губеща 
позиция. Тази прогноза не взема 
предвид финансовата подкрепа от 
ЕС и националната държавна 
помощ, които биха могли да бъдат 
предоставени и които следва да 
смекчат социално-икономическите 
въздействия от продължаващото 
повишаване на цените на енергията 
и инфлацията. Резултатите в този 
доклад също така показват, че 
целите на устойчивия риболов и 
енергийния преход взаимно се 
подсилват и са необходими за 
гарантиране на дългосрочната 
социално-икономическа 
жизнеспособност на риболовния 
сектор в ЕС. 

Флоти, повлияни от външни 

фактори от 2020 г 

В допълнение към прогнозите 
за 2022 г., докладът разглежда и 2020 
г., когато секторът беше засегнат от 
пандемията COVID-19. Попътният 
вятър, причинен от пандемията от 
COVID-19 и други външни фактори, 
като напускането на Обединеното 
кралство от ЕС, повлия на някои 
сегменти на флота повече от други. 
Както едромащабният, така и 
дребномащабният крайбрежен 
флот запази общи печалби през 2020 

г., въпреки намалението на брутния 
марж на печалбата. В резултат на 
военната агресия на Русия в 
Украйна, цените на горивата се 
увеличиха значително през 2022 г., с 
почти двойно по-високи цени от 
2021 г. в пика през юли 2022 г., което 
доведе до последващ скок на 

оперативните разходи. 

Подкрепа от ЕС 

В докладът се уточнява, че ЕС, 
от началото на руската агресия, 
както и по време на COVID-
пандемията, реагира незабавно, за 
да подкрепи сектора, като прие: 

ü  кризисен механизъм, 
позволяващ 
предоставянето на 
специфична подкрепа 
по линия на 
Европейския фонд за 
морско дело, рибарство 
и аквакултури (EMFAF); 

ü  нова временна рамка за 
държавна помощ при 
кризи; и 

ü  изменение на 
Европейския фонд за 
морско дело и 
рибарство (ЕФМДР), за 
да предложи 
специфична подкрепа. 

Всички тези инструменти 
трябва да помогнат на сектора да 
преодолее трудния период, се 
заключава в доклада. 

Устойчивост и енергиен 

преход 
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Икономическите данни сочат, 
че сегменти от флота, които зависят 
от устойчиво експлоатирани 
риболовни запаси и които са успели 
да повишат енергийната си 
ефективност или да намалят 
интензивността на потреблението 
на гориво през предходните години, 

са по-устойчиви. Тенденциите 
показват, че цените на горивата са 
основен двигател на 
икономическото представяне на 
сектора и силната зависимост от 
изкопаемите горива е структурна 
слабост в устойчивостта и 
икономическата стабилност на 
сектора. Годишното потребление на 
гориво на риболовния флот на ЕС е 
почти 2 милиарда литра. Поради 
това е важно да се стимулира 
енергийният преход на сектора, за 

да се осигури бъдещето му и 
справедлив доход за рибарите, както 
и да се намали въздействието му 
върху околната среда. 

Заден план 

Годишните икономически 
доклади за риболовния флот на ЕС 
предоставят преглед на структурата 
и икономическите резултати на 22-
те крайбрежни риболовни флота на 
държави-членки на ЕС. Той е 
резултат от съвместната работа на 
икономически експерти от Научния, 
технически и икономически 
комитет по рибарство (STECF) и 
Европейската комисия. 

За повече инофрмация: 2022 
Annual Economic Report on the 
EUFishing Fleet 

 

 

 

Старт на есенната покана по DiscoverEU 
 
 

 

35 000 младежи ще могат да получат 
карта за пътуване с влак, за да се 
запознаят с Европа и нейната богата 
култура. Това става възможно 

благодарение на есенната покана за 
подаване на кандидатури за 
включване в инициативата 
DiscoverEU, част от Програма 
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Еразъм+ https://ec.europa.eu/commi
ssion/presscorner/detail/bg/ip_22_60
47 

Поканата е отворена за 
кандидати от 11 октомври до 25 

октомври на обяд. За да спечелят 
железопътна карта, младежите 
трябва да кандидатстват на 
Европейския младежки портал и да 
отговорят на 5 въпроса от 
викторина, както и на още един 
допълнителен въпрос. Кандидатите, 
които успешно са отговорили на 

викторината за подбор и са родени 
между 1 януари 2004 г. и 31 
декември 2004 г., ще могат да 
пътуват в Европа до 30 дни през 
периода от 1 март 2023 г. до 29 
февруари 2024 г. 

Тази година под егидата на 
Европейската година на младежта, 
броят на картите за пътуване беше 
значително увеличен - общо 70 000 
карти. 

Младежите, които ще получат 
железопътна карта, ще продължат 
да се ползват и от други намаления, 
за отстъпки в обществения 
транспорт, за културни прояви, 
настаняване, храна, спорт и други 
услуги, предлагани във всички 
отговарящи на условията държави. 

Инициативата DiscoverEU стартира 
през юни 2018 г. като почти 754 000 
души са кандидатствали за 165 000 
налични карти за пътуване. 

 

Набират се иновативни проекти в градовете 

 
Европейската инициатива за 
градовете обяви покана за набиране 
на проекти в подкрепа на градските 
иновации и на капацитета на 
градовете за устойчиво градско 
развитие- https://www.urban-
initiative.eu/news/open-now-

european-urban-initiative-innovative-
actions-call-proposals 

Бюджетът на поканата е 50 млн. 
евро, като целта й е да се реализират 
основните ценности на 
инициативата „Нов европейски 
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Баухаус“ (НЕБ): естетика, 
устойчивост и приобщаване. 

Проектите, с които се кандидатства, 
следва да трансформират градовете 
и да разполагат с потенциал да 
генерират инвестиции и да 
вдъхновяват други в областта на 
Политиката на сближаване в 
съответствие с принципите на 
Баухауса. Проектите трябва да бъдат 
по следните четири теми: 

 изграждане и реновиране, съгласно 
принципите на кръговостта и 
въглеродната неутралност; 

 опазване и трансформиране на 
културното наследство; 

  адаптиране и трансформиране на 
сградите с цел намиране на 

решения за жилища на достъпни 
цени; 

 възстановяване на градски 
пространства. 

ЕФРР ще финансира 80 % от 
разходите по проектите, като 
финансирането на проект е до 5 
млн. евро. С част от тези средства ще 
бъде подпомогнат трансфера на 
иновативни решения към други 
градове в Европа, за да се постигне 
още по-голямо въздействие, особено 

в градовете и регионите, които най-
много се нуждаят от подкрепа при 
промяната към екологосъобразно 
бъдеще. В дългосрочен план 
подпомаганите градски власти ще 
създадат партньорства за трансфер с 
три други града, които желаят да 
възпроизведат цели проекти или 
части от тях. 

Поканата е отворена до 19-ти 
януари 2023 г., 14.00 часа. 

 

 

12 октомври - Ден на българската община и местното 
самоуправление 

 

 

 

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


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

41 
 

На 18 юни 1998 г. в 
Благоевград III-то Общо събрание 
на Националното сдружение на 
общините в Република България 
взема решение 12 октомври да бъде 
отбелязван като Ден на българската 
община. На тази дата през 1882 г. в 
брой 117 на Държавен вестник е 

публикуван Закон за общините и 
градското управление. 

Идеята за установяване и 
разгръщане на местното 
самоуправление е заложена още в 

първата демократична Конституция 
на самостоятелната българска 
държава, приета на 16 април 1879 г. 
В глава 1, чл. 3 е записано: 
„Територията административно се 
дели на окръжия, околии и 
общини“. През 1881 г. е направен 
първи опит за разработване на закон 
за общините, водени са дебати, но 
той така и не е бил приет, затова 
1882 г. се приема за начало на 
законодателното утвърждаване на 
местното самоуправление, а Законът 
за общините и за градското 
управление, утвърден с Указ № 697 
на Княз Александър I Батенберг, се 
възприема като първия 
законодателен акт, който 
регламентира дейността на 
общинските съвети, кметовете и 
техните помощници. 

Оригинали на двата законови 
текста се пазят в Централния 
държавен архив. 

Законът за общините и за 
градското управление разглежда 
общината като основна 

административна единица в 
държавата и използва 
многозначителния израз „членове 
на общината“, вместо възприетото 
десетилетия по-късно „жители на 
общината“. 

По силата на този закон 
Кметът е бил представител на 
„правителственната власт“, но в 
същото време е бил и представител 
на интересите на общината. 
Кметовете на градските общини и 
техните помощници са се 

назначавали и отзовавали с 
Княжески указ. Кметовете по право 
са председателствали общинския 
съвет. 

Кметът е „натоварен съ 
общинската полиция, както въ 

населените места, така и на цялото 
пространство на общинската 
територия, навсякъде гдето немя 
особенни полицейски власти“. Той 
надзирава и се грижи: „за 
безопасността и исправността на 
общинските пътища; за качеството и 
чистотата на храните и питиетата, 
които се продаватъ; за 
проверяването на теглилките и 
мерките; за предвардването или за 
спиранието на пакостите или 
злощастията; за порядъка въ 
театрата, концерти и общите места“. 

Днес задълженията на 
кметовете са визирани в над 700 
нормативни и поднормативни акта. 
Също толкова разнородни са били 
те и според закона от 1882 г. 

Кметът е отговарял за: 
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  пожарните команди и за 
нужните инструменти за гасене на 
пожарите. 

  за отстраняванието на всички 
складове, фабрики и прочие, които 
са опасни за общественното здравие. 

  за метенето и чистотата на 
улиците, а въ градовете още за 
тяхното поливание и осветлявание. 

  за строението зданията 
съгласно съ плана на общината и 
закона за постройките, тъй както и 
за подпиранието или събарянието 
за сметка на притежателите 
зданията, които грозят. 

  за арестуванието задравите 
просяци и лудите, които са опасни 
за общественното спокойствие, за 
нравствеността и за сами себе си. 

Кметът „надзирава 
хлебарниците, месарниците и 
продавниците на зеленчуци и други 
съестни неща и всекакъвъ родъ 
питиета; дава позволение за 
откривание кафенетата, 
гостилниците, общите балове, 
театрата и публичните домове. Той 
„дава позволение на певците и 

свирачите“ и може да „запрещава 
всекакви зрелища, игри и 
събирания, които биха могли да 
докачат вярата или нравствеността“. 
Кметът „назначава часовете, когато 
требва да се отварятъ и затварятъ 
панаирите и чаршиите и гдето нема 
особенни полицейски власти, той се 
грижи за реда и тишината въ тяхъ. 
Той се грижи за арестуванието на 
багабонтите и ония, които правятъ 

скандалъ или които нощно време 
смущаватъ общото спокойствие 
чрезъ викове, крясъци и проч“, 
гласи Законът за общините и 
градското управление, приет през 
1882 г. 

През 1991 г. новата 
Конституция на Република 
България /чл. 1, ал. 2/ определя, че 
„Република България е единна 
държава с местно самоуправление“, 
а чл. 136 дефинира общината, като 
„основна административно-

териториална единица, в която се 
осъществява местното 
самоуправление„. 

Европейската харта за местното 
самоуправление е ратифицирана 
със закон от българския парламент 

през 1995 г. Година по-късно е 
ратифициран и Допълнителният 
протокол към ЕХМС за правото на 
участие в делата на местната власт. 

През годините местните власти 

доказват своята компетентност, 
работоспособност и умение да 
овладяват трудностите на времето. 

По силата на Закона за 
местното самоуправление и 
местната администрация, 
Националното сдружение на 
общините в РБ (НСОРБ) е 
легитимен представител на 
българските общини пред 
държавните органи. НСОРБ 
разработва предложения за промяна 
и усъвършенстване на правната 
уредба на местното самоуправление, 
подготвя становища и предложения 
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по проектобюджета на държавата в 
частта му за общините и др. През 
годините формите за консултации 
между местната и централните 
власт са развити и регламентирани в 
редица закони и е установен 
устойчив механизъм за съгласуване 
с общините на проектите за 

нормативни актове, касаещи 
техните правомощия. 

На своето заседание на 
6.10.2021 г. Министерският съвет 
приема Решение, с което обявява 12 
октомври за Ден на българската 
община и местното 

самоуправление. 

 

МУ - Варна организира международна среща – симпозиум по 
проект, финансиран по ПМДР 

 

Медицинският университет – 
Варна организира международна 
среща - симпозиум по 
проект BG14MFOP001-6.004-0006 
"Изследване на приоритетни 
химични замърсители и биотоксини 
за оценка на състоянието на 
морската среда", финансиран от 
Програма за морско дело и 
рибарство 2014-2022 г., процедура 
чрез подбор на проекти 
BG14MFOP001-6.004 „Повишаване на 
знанията за състоянието на морската 
среда" 

Събитието ще се проведе 
хибридно на 21 октомври 
2022 г. (петък) от 9.00 ч. в хотел 
„Рослин Димят“, гр. Варна. То е в 
изпълнение на основните дейности на 
проекта, които включват: 

1.  Мониторинг на 
приоритетни химически замърсители 
като устойчиви органични 
замърсители (УОЗ) и токсични метали 
в биота (различни видове риби, диви 
и култивирани  миди). 

2.  Определяне на морски 
биотоксини в планктон, диви и 
култивирани  миди. 

3.  Оценка на състоянието на 
морската среда по отношение на 
замърсители с антропогенен и 
биогенен произход на базата на 
получените резултати и чрез 
сравнение с резултати от собствени 
изследвания. 

4.  Оценка на потенциалното 
влияние на мидените аквакултури и 
на физико-химични параметри върху 
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състоянието на морската околна 
среда. 

5.  Оценка на безопасността на 
изследваните видове морски риби и 
миди, използвани за храна. 

6.  Установяване на 
сътрудничество с научни и 
обществени организации от страни 
на Черноморския регион за обмен на 
информация и споделяне на добри 
практики. 

7.  Повишаване на знанията на 
обществеността за състоянието на 
морската среда и въздействието на 
антропогенните дейности. 

Бюджетът на проекта е 245 400 
лв. безвъзмездна финансова помощ, 
от които 184 050 лв. се осигуряват 
от Европейския фонд за морско дело 
и рибарство и 61 350 лв. национално 
съфинансиране от Държавния 
бюджет на Република България. 
  

            Предвидените теми на 
симпозиума включват: 

- Науката в полза на опазване 
на морската околна среда с гост 
лектори от Румъния; 

- Споделяне на добри практики 
за опазване на морската околна среда 
– гост лектори от научни институти и 
университети в България. 

Международната среща – 
симпозиум ще приключи с кръгла 
маса и дискусия с представители на 
институции и различни научни 
организации. 

При проявен интерес не се 
колебайте да се свържите със Звеното 
за подкрепа на Националната 
рибарска мрежа на ел. поща: 
office@nrmbg.com. 

 
 

Видео представяне на 
проекта ТУК. 

 

 

Доклад на EUMOFA: „Хайвер от сьомга и пъстърва – 
производство, търговия и потребление“ 
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EUMOFA обяви 
публикуването на нов доклад 
„Хайвер от сьомга и пъстърва – 
производство, търговия и 
потребление“. То има за цел да 
предостави цялостна оценка на 
пазара на хайвер от сьомга и 
пъстърва. 

В проучването се заключава, 
че аналозите на хайвера от сьомга и 
пъстърва, са по-евтини алтернативи 
на традиционния хайвер от 
есетрови риби. 

Според Евростат държавите-
членки на ЕС са произвели общо 998 
тона хайвер от пъстърва през 2020 г. 
на стойност около 16 милиона евро. 
Това е увеличение от 12% по 
отношение на обема и 1% по 

отношение на стойността в 
сравнение с 2019 г. 

По-голямата част от 
производството на хайвер от сьомга 
се извършва в страни с големи 

запаси от дива тихоокеанска сьомга 
като САЩ, Русия и Япония. Аляска 
е основният производител на хайвер 
от сьомга в САЩ с производство от 
около 13 335 тона през 2021 г. Русия 
е произвела около 29 500 тона хайвер 
от сьомга през 2021 г. 
Производството се е увеличило 
както в Аляска, така и в Русия 
спрямо предходната година, с 83% в 
Аляска и близо 50% в Русия. 

Според заинтересованите 
страни хайверът от пъстърва се 
продава на приблизително 
половината от цената на хайвера от 
сьомга. Според участниците в 
индустрията търсенето на хайвер от 
пъстърва нараства, когато 
наличността на хайвер от сьомга е 

ограничена или цената се е 
повишила. 

Като най-големият вносител 
на хайвер от сьомга и пъстърва, 
динамиката на пазара в Япония 

отразява глобалната динамика на 
пазара на хайвер от сьомга и 
пъстърва. През 2021 г. Япония е 
внесла приблизително 19 780 тона 
хайвер от сьомга и пъстърва на 
стойност 438 милиона евро. Това е 
увеличение от 57% по отношение на 
обема и 101% по отношение на 
стойността в сравнение с 2020 г. 

Проучването е достъпно 
на английски език в раздел 
„Тематични анализи“. 

 Европейската пазарна 
обсерватория за продукти от 
риболов и аквакултури (EUMOFA) е 
служба за пазарно разузнаване на 
Европейския съюз. Той работи за 
увеличаване на прозрачността и 
ефективността на пазара, като 
предоставя данни и анализи за 
динамиката на пазара на ЕС в 
подкрепа на бизнес решения и 
изготвяне на политики. 
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Набират се проектни предложения по Програма за 
транснационално сътрудничество „Дунавски регион“ 2021-2027 

 

Обявена е първата покана за 
набиране на проектни предложения 
по Програма за транснационално 
сътрудничество „Дунавски регион“ 
2021-2027. Тя  се състои от два етапа – 
подаване на Заявление за интерес, 
очертаващо логиката на 
интервенцията на предложението и 
стратегическото значение за 
програмата, и на пълен Формуляр 
за кандидатстване от одобрените на 
първия етап кандидати. 
Първият етап на кандидатстване, 

чрез подаване на Заявление за 
интерес в електронната система на 
програмата (Jems), е отворен до 17 
ноември 2022 г. (14:00 часа, CET). 
При него не се изисква представяне 
на допълнителни документи. 
Поканата е отворена за проектни 
предложения по следните 
програмни приоритети: „По-
конкурентоспособен и по-
иновативен Дунавски регион“, „По-
зелен, нисковъглероден Дунавски 
регион“, „По-социален Дунавски 
регион“ и „По-добро управление 
чрез сътрудничество“: Специфична 
цел 4.2 „Повишен институционален 

капацитет за териториално и 
макрорегионално управление“. 
 
       Очаква се вторият етап на 
кандидатстване по поканата да бъде 
отворен през пролетта на 2023 
година. 
 
     Партньори в проектите могат да 
бъдат местни, регионални или 
национални органи, академични 
организации, неправителствени 
организации, бизнес асоциации, 

предприятия и др., официално 
регистрирани на територията на 
програмата. Всеки проект трябва да 
включва най-малко три партньора 
от три различни държави. Поне 
един партньор по проекта трябва да 
бъде от държава-членка на ЕС. 
 
     Територията на програмата 
включва 14 държави, в т.ч. 9 
държави-членки на ЕС: Австрия, 
България, Хърватия, Чехия, 
Германия (Баден-Вюртемберг и 
Бавария), Унгария, Румъния, 
Словакия и Словения; 3 
присъединяващи се страни: Босна и 
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Херцеговина, Черна гора и Сърбия, 
както и 2 съседни страни: Молдова и 
Украйна. 
Общият размер на финансиране по 
поканата възлиза на около 91,7 млн. 
евро. Съфинансирането от ЕС по 
програма Дунавски регион 2021-
2027 на проектните дейности е в 

размер на 80%. 
 
     Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството, в 
качеството си на Национален орган 
на програмата, ще предостави 
национално съфинансиране от 
републиканския бюджет на всеки 
български партньор в размер на 15% 
от неговия бюджет в одобрения 
проект. Останалата част (5%) от 
националното съфинансиране ще се 
поеме като собствен принос на 
партньорите. 

 
      Подробна информация и 
документация за Първата покана за 
проектни предложения е 
публикувана на интернет 
страницата на програмата. 
 
     Кандидатите имат възможност да 

се консултират индивидуално 
със Съвместния секретариат на 
програмата относно своите 
разработени идеи за проекти преди 
и по време на отворената покана за 
предложения. Консултации под 
формата на двустранни срещи или 
телефонни дискусии могат да бъдат 
заявени по имейл до тематичния 
експерт в Съвместния секретариат 
на програмата, отговарящ за 
съответната тема на проекта. 

 

Заключителна конференция по проект INTERREG Tid(y)Up 
за изследване замърсяването с пластмаса и ефекта върху Дунав и 
Черно море ще се проведе в Будапеща, Унгария 

 
 

В периода 8-ми – 9-ти ноември 
2022 г. в Будапеща и Кискьоре, 
Унгария ще се проведе 

заключителна конференция по 
проект INTERREG Tid(y)Up. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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„INTERREG Tid(y)Up“, в който 
асоцииран партньор от българска 
страна е Института по океанология 
към БАН е проект за трансгранично 
сътрудничество по поречието на 
реките Тиса и Дунав, включващ 6 
държави, 10 партньори и 11 
асоциирани партньори за 

подобряване на състоянието на 
реките. 

 
 

Проектът Tid(y)Up се фокусира 
върху подобряването на качеството 
на водата и намаляването на 
замърсяването с пластмаса в една от 
най-силно замърсените реки в 
Европа, Тиса, и изследва 
замърсяването с пластмаса и ефекта 
му върху Дунав и Черно море. 
Понастоящем няма налични 
стандартни методи и 
последователни данни за 
замърсяването с пластмаси на 
реките в Дунавския басейн, които 

биха помогнали за хармонизиране 
на действията на органите за 
управление на водите и биха 
позволили сътрудничество с други 
сектори. 

 
 

 
 

С помощта на научни експерти 
проектът имаше за цел да разработи 
стандартен протокол за мониторинг 
за ефективна и точна оценка на 
замърсяването с макро- и 
микропластика в речните води. 
Използвайки съществуващи 
изследователски методи и добри 
практики, „Tid(y)Up“ реализира 
повече от четири стъпки за 
почистване на реки в басейна на 
река Дунав, със специален акцент 
върху повишаването на 
осведомеността, комуникацията и 
разпространението на резултатите 
от проекта сред експерти от ЕС и 
лица, вземащи решения. 

На конференцията ще бъдат 
представени ключовите резултати 
от изпълнението на проекта и най-
важните по-нататъшни действия, 
които трябва да бъдат изпълнени в 
близко бъдеще. 

http://www.nrmbg.com/
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От линка по-долу може да 

получите повече информация за 
проекта:   

https://kszgysz.hu/en/interreg/inter
reg-tid-y-up-closing-
conference?utm_source=newsletter_43
2&utm_medium=email&utm_campaig
n=tid-y-up-closing-conference-an 

 

 

19 октомври 2022: Семинар за инвеститори на BlueInvest @ 
BlueFIN 

 

 

На 19 октомври  2022 г. в 
Световния търговски център в 
Барселона, Испания от 8:30 до 17:30 
ч. (местно време) се проведе в 
хибриден формат семинар за 
инвеститори на BlueInvest @ 
BlueFIN. 

Семинарът BlueInvest 
Investors се провежда в контекста на 
Global Blue Finance Summit 

(BlueFIN). Насочен към 
инвеститори, които се интересуват 
от синята икономика и 
устойчивостта, семинарът ще 
обхване най-новите развития в 
политиката на ЕС, нови финансови 
инструменти за насърчаване на 
устойчивите инвестиции и това, 
което е най-важното за 
инвеститорите. 

http://www.nrmbg.com/
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14 – 15 ноември 2022 г.: Black Sea CONNECT, Форум за 
съвместно действие относно морските отпадъци в Истанбул 

 
 

В рамките на Black Sea 
CONNECT CSA на 14 и 15 ноември 
2022 г. в Истанбул ще се проведе 
събитие в хибриден формат, 
финансирано от Horizon 2020 на 
тема:  „Форум за съвместни действия 
относно морските отпадъци“. 

Основната цел на 
двудневното събитие е да представи 
вече предприетите действия за 
съществуващи и нови инициативи и 
проекти за най-добро координиране 
на всички усилия на 
заинтересованите страни за 
създаване на политики и бъдещи 
авангардни действия по отношение 
на морските отпадъци и 
замърсяването на Черно море. 

Форумът ще преодстави 
благоприятна среда за компаниите, 
изследователски организации и 
неправителствени организации за 
обмен, представяне и обсъждане на 
техните знания и опит за справяне с 

морските отпадъци в региона, както 
и формиране на платформа за 
кръгова икономика, предложения и 
решения с политици и експерти, 
участващи във форума. 

Събитието е структурирано 
около 5 основни сесии: 

         Политическа сесия; Връзки към 
Mission Ocean, партньорство за 
устойчива синя икономика, обща 
морска програма и по-широка 
политическа рамка; 

         1-ва сесия: Замърсяване с морски 
отпадъци в Черно море; 

         2-ра сесия: Кръгова пластмаса; 

         3-та сесия: Добри практики; 

         Дискусия на кръгла маса. 

За регистрация и повече 
подробности 
тук: http://connect2blacksea.org  

 

http://www.nrmbg.com/
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740 хил. км корда и 14 млрд. куки: колко риболовно 
оборудване се губи в морето 

 

Два процента от всички риболовни 
съоръжения, използвани в световен 
мащаб, замърсяват океаните, 
установи ново изследване, цитирано 
от The Conversation. Това значи 
например, че количеството 
парагади, които всяка година 

замърсяват океана, може да обиколи 
Земята повече от 18 пъти. 
 
Интервюирани са 450 рибари от 
седем от най-големите риболовни 
държави в света, включително Перу, 
Индонезия, Мароко и Съединените 
щати. В проучването е установено, 
че при сегашните нива на загуби 
след 65 години ще има замърсяващи 
морето рибарски мрежи, 
достатъчни, за да покрият цялата 
планета. 
 
Това изгубено риболовно 
оборудване, известно като 
призрачно оборудване, може да 
причини тежки социални, 
икономически и екологични щети. 
Смята се, че стотици хиляди 
животни умират всяка година от 

неволно улавяне в риболовни 
мрежи. 
Данните са събрани директно от 
самите рибари. Те са отговаряли на 
въпроси като колко риболовни 
уреди са използвали и изгубили за 
година и какви характеристики на 

уредите и на плавателните съдове 
биха могли да влошат проблема. 
Анкетите са съчетани с данни за 
количеството улов от търговски 
риболов. 
 
Рибарите използват различни 
видове мрежи за улов на различни 
видове риба. Според изследването 
количеството мрежи, които 
замърсяват океана всяка година, 
включва: 

 740 хил. километра парагади 
 близо 3 хил. квадратни километра 

хрилни мрежи 
 218 квадратни километра тралове 
 75 хил. квадратни километра мрежи 

гъргър 
Освен това, всяка година рибарите 
губят почти 14 милиарда куки. 
 

http://www.nrmbg.com/
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Тези оценки обхващат само 
търговския риболов и не включват 
количествата, загубени при 
любителски риболов. Изчислено е и 
че между 1.7% и 4.6% от всички 
пластмасови отпадъци на сушата 
отиват в морето. 

Близо 700 вида морски обитатели 

взаимодействат с отпадъците, а 

много от тях са почти застрашени. 

Австралийски и американски 

изследвания през 2016 г. установиха, 

че риболовните съоръжения 

създават най-голямата заплаха от 

заплитане за морските животни като 

костенурки, морски бозайници, 

птици и китове. Сред другите 

предмети, които причиняват 

проблеми, са балоните и 

найлоновите торбички. 
 
Изгубеното риболовно оборудване 
не само представлява риск за 
околната среда, но има и 
икономическо въздействие за самите 
рибари. Всеки метър загубена мрежа 
или въдица е разход за рибаря. 
 

Много рибни стопанства вече са 
направили значителни реформи, за 
да намалят въздействието си върху 
околната среда и да подобрят 
устойчивостта на дейността си. 
 
Някои загуби се дължат на начина 
на работа на съоръженията. 

Условията в океана също имат 
значение. Например, рибарите 
обикновено съобщават, че лошото 
време и струпването допринасят за 
загубите. 
 
Всъщност в настоящото проучване 
са установени по-ниски нива на 
загуби на риболовни съоръжения в 
сравнение с предишен преглед на 
историческата литература по 
темата. Технологичните 
подобрения, като например по-
добри метеорологични прогнози и 
подобрено маркиране и 
проследяване на риболовни уреди, 
може да намалят процента на 
загубите. Различни стимули могат 
допълнително да подобрят 
ситуацията. 

 

 

Нова магистърска програма по „Морско право и 
крайбрежни територии” на БСУ 

Дигитализираната магистърска 
програма по „Морско право и 
крайбрежни територии” на 
Бургаския свободен университет 
(БСУ) е първата по рода си в 

България. Тя е насочен към 
задоволяване на съвременните 
потребност от висококвалифицирани 
специалисти по международно 
морско право, режима на 

http://www.nrmbg.com/
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корабоплаване и контрола на 
риболова. Около 80% от международн
ия икономически обмен се 

осъществяват с морски транспорт, 
съобщават от БСУ.  

 
 
Този вид транспорт се регулира 

от множество и разнообразни 
международни актове от 
универсален, многостранен, 
регионален и двустранен характер. В 
пряка връзка с тази регламентация се 
намират и националните 
законодателства на държавите, 
участващи в процеса. В съвременните 
условия на търговско мореплаване 
постоянно нарастват специфичните 
транспортни рискове. Особено важен 
в последните години е и контрола на 
риболова, като елемент от 
изключителната компетентност в 
политиките на ЕС, се уточнява още в 
профила на специалността. 

Учебният план е разработен на 
основата на българския и 
чуждестранния опит в подготовката 
на специалисти по морско право и е 
съобразен с българското 
законодателство и действащата между
народноправна уредба и Правото на 
ЕС. Осигурено е придобиването на 
задължителния минимум от 
правни знания, както и възможност 
студентите да се ориентират към 
желаната от тях специализация, 
посредством обучение по 

избираемите дисциплини. Учебните 
програми по съответните 
дисциплини, реализиращи учебния 
план при изучаването на теорията, 
законодателството и 
правоприлагането, са изградени на 
принципите на 
интердисциплинарния и 
сравнително-правния подход. 

Магистърската програма дава 
на завършилите широки възможности 
за изява и професионална реализация
 в сферите на международния бизнес 
и право, свързани с търговското 
корабоплаване, управлението на 
крайбрежни територии и контрола на 
риболова. 

Обучението е 2 семестъра (една
 година) и завършва със защита на 
дипломна работа. В 
специализираните курсове са 
предвидени въвеждащо 
концентрирано обучение с гост-
лектори, периоди на работа в 
дигитална среда и последващ 
кратък семинар за представяне на 
резултати. 

Приемът в магистърската 
програма “Морско право и 
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крайбрежни територии” е по 
документи – с диплома за завършена 
магистърска степен в професионално 
направление 3.6 Право. 

            Повече подробности на ел. 
страница на 

БСУ: https://www.bfu.bg/bg/magistar
ski-programi/tsentar-po-yuridicheski-
nauki/magistarska-programa-morsko-
pravo-i-kraybrezhni-teritorii 

 
 

 

             Средиземно море и Черно море: Комисията предлага 
възможности за риболов за 2023 г. 

 
На 14 октомври Комисията прие предложението си за възможностите за 

риболов за 2023 г. по отношение на Средиземно море и Черно море. С 
предложението се насърчава устойчивото управление на рибните запаси в 
Средиземно море и в Черно море и се изпълняват политическите ангажименти, 
поети в декларацията MedFish4Ever и Декларацията от София . То отразява 
амбицията на Комисията да осигури устойчивостта на рибарството в тези два 
морски басейна в съответствие със стратегията на Генералната комисия по 
рибарство за Средиземно море (GFCM) до 2030 г. GFCM е регионалната 
организация за управление на рибарството, която следи за опазването и 
управлението на рибните запаси в Средиземно море и Черно море.   

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството, 
Виргиниюс Синкявичюс, заяви: „С настоящото предложение преследваме 
амбициозната си цел рибарството в Средиземно море и Черно море да се 
превърне в устойчиво управляван сектор в съответствие с научните становища. 
Трябва да продължим на надграждаме върху положителните тенденции от 
последните години и да положим повече усилия, за да гарантираме 

възстановяването на запасите в полза на местните общности.“  
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Комисията предлага да се използват същите инструменти, които бяха 
въведени с възможностите за риболов за 2022 г. въз основа на най-актуалните 
научни становища, например определено риболовно усилие за траулерите и 
корабите с парагади, както и ограничения на улова на океанската розова 
скарида. Тези мерки бяха установени в рамките на многогодишния план за 
управление на запасите от дънни видове в западната част на Средиземно море 
с цел най-късно до 1 януари 2025 г. да се постигне т. нар. „максимален устойчив 
улов“ (МУУ) — максималното количество риба, което рибарите могат да 

добиват, без да бъдат застрашени възстановяването и бъдещата продуктивност 
на съответния запас.   

По отношение на Средиземно море предложението включва мерки за 
червен корал и голяма корифена в съответствие с приетите решения на GFCM. 
За запасите, за които преходните мерки на GFCM изтичат в края на 2022 г. 
(например запасите от червенопер пагел и океанска розова скарида в Йонийско 
море, Левантийско море и Сицилийския пролив), предложението ще бъде 
актуализирано след годишното заседание на GFCM през 2022 г., на което се 
очаква да бъдат приети нови решения.   

 

По отношение на Адриатическо море предложението предвижда да 
продължи изпълнението на многогодишния план на GFCM за запасите от 
дънни видове и на многогодишния план на GFCM за запасите от дребни 
пелагични видове. Що се отнася до запасите от дребни пелагични видове, 
предложението предвижда да продължи прилагането на преходния период на 

многогодишния план. Това включва допълнително намаляване на улова въз 
основа на преходното вътрешно разпределение между държавите членки, 
както и пределната граница за капацитета на риболовния флот за корабите, 
извършващи целеви риболов на дребни пелагични видове. По отношение на 
запасите от дънни видове в него се предлага намаляване на риболовното 
усилие в съответствие с бъдещото решение на GFCM и целта за постигане на 
МУУ до 2026 г. Решението ще бъде прието на годишното заседание на GFCM 
през 2022 г.  

По отношение на Черно море предложението предвижда ограничения 
на улова и квоти за запасите от калкан и цаца. По отношение на цацата 
Комисията предлага да се запази ограничението на улова от 2022 г. По 

отношение на калкана равнищата на общия допустим улов (ОДУ) и квотите ще 
бъдат определени и приети на годишното заседание на GFCM през 2022 г.   

Следващи стъпки  

http://www.nrmbg.com/
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Предложението на Комисията ще бъде допълнено на по-късен етап в 
зависимост от резултатите от годишното заседание на GFCM (насрочено за 7—
11 ноември 2022 г.) и наличието на научни становища относно запасите от 
дънни видове, обхванати от многогодишния план за западната част на 
Средиземно море.   

Съветът ще обсъди предложението на Комисията на 12—13 декември и 
ще установи разпределянето на възможностите за риболов. Регламентът следва 
да се прилага от 1 януари 2023 г.  

Контекст   

Комисията насърчава засиления многостранен подход и 
сътрудничеството при управлението на рибарството в Средиземно море и 
Черно море. С Декларацията от Малта MedFish4ever и Декларацията от София 
беше създадена нова рамка за управление, която беше укрепена с приемането 
на новата стратегия на GFCM до 2030 г..  

С многогодишния план за управление на запасите от дънни видове в 
западната част на Средиземно море, приет през юни 2019 г., беше въведен 
режим на риболовно усилие за траулерите, чиято цел е в продължение на пет 
години да се постигне до 40 % общо намаление на риболовното усилие. През 
декември 2021 г. Съветът въведе цялостен подход, основан на научни 
становища и съчетаващ мерки за управление на риболовното усилие както за 
траулерите, така и за корабите с парагади, и ограничения на улова на 
океанската розова скарида. Налице беше неотложна необходимост от 
намаляване на смъртността от риболов, по-специално при запасите от мерлуза 
и океанска розова скарида. С цел да се насърчи по-добра селективност на 
риболовните уреди и да се определят ефикасни зони със забрана за риболов за 
защита на младите екземпляри и хвърлящите хайвер екземпляри, с Регламента 
на Съвета относно възможностите за риболов за 2022 г. беше създаден 
механизъм за компенсация във връзка с режима на риболовното усилие за 
траулерите.  

През 2017 г. GFCM прие многогодишен план за управление на запаса от 
калкан в Черно море — първия набор от мерки за управление и контрол, 
прилагани на регионално равнище. Този многогодишният план беше 
преразгледан на годишното заседание на GFCM през 2019 г., което доведе до 
приемането на ново разпределение на квотите и преходен ОДУ за периода 
2020—2022 г. Съгласно плана се позволява пренасяне на до 15 % от 
неизползваните квоти на съответната договаряща се страна.  

 

http://www.nrmbg.com/
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За повече информация  

Предложение за Регламент на Съвета за определяне за 2023 година на 

възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси, 
приложими в Средиземно море и Черно море 

 

Габрово бе столица на иновациите. В партньорство със 
Съвместния изследователски център на ЕК там се проведе 
седмото издание на лагера за иновации. 

 
 

От 19 до 21 октомври 2022 г. Габрово 
ще домакин на вдъхновяващата 
инициатива Gabrovo Innovation 
Camp 22. Това беше седмото издание 
на лагера за иновации и се проведе в 
партньорство със Съвместния 
изследователски център на ЕК, пред 
когото Община Габрово 

кандидатства и беше одобрена за 
провеждане на инициативата. 

Gabrovo Innovation Camp 22 се 
проведе по методология на 
Комитета на регионите на ЕС и ще 

привлече над 60 вдъхновяващи 
участници от всички 
заинтересовани страни, които 
активно обсъждаха, работеха заедно 

и представиха идеи за проекти, 
повечето от които ще намерят 
развитие и реализация. Тази година 

лагерът за иновации адресира 
четири предизвикателства, пред 
които е изправен и самият ЕС. 

Благодарение на подкрепата и с 
участието на представители на 

Европейския комитет на регионите 
и Генерална дирекция за 
изследвания и иновации на 
Европейската комисия Лагерът бе 
комбиниран в началото със семинар 
на тема: Разработване на системни 
иновации за устойчивост на 
градовете в контекста на 
Платформата за обмен на знания 
Knowledge Exchange Platform, която 

http://www.nrmbg.com/
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обхващаше предизвикателствата в 
Иновационния лагер и служеше 
като елемент за изграждане на 
капацитет в участниците, като 
събитието бе отворено и за 
широката аудитория. 

Всичко за Иновационния лагер в 
Габрово можете да се види на 
специалната страница на 
събитието https://gabrovoinnovation
camp.eu/ 

 
 

 

До 15 януари могат да бъдат подавани предложения за 
присъждане на Знак за Европейско наследство 

 
Знакът за европейско наследство е 
инициатива на Европейския съюз, 

утвърдена с Решение 1194/2011/ЕС 
на Европейския парламент и на 
Съвета. Целите на Знака за 
Европейско наследство са засилване 
на чувството за принадлежност на 
европейските граждани и по-
специално на младите хора към 
Европейския съюз на основата на 
споделени ценности и елементи от 
европейската история и културно 
наследство; насърчаване зачитането 
на националното и регионалното 
многообразие; укрепване на 
взаимното разбирателство и 
междукултурният диалог. 

Знакът за европейско наследство се 
присъжда на единични, тематични 

национални или транснационални 
обекти, които имат голяма 
символична европейска стойност и 
които изтъкват общата история на 
Европа и изграждането на 
Европейския съюз, както и 
европейските ценности и правата на 
човека, на които се основава 
процесът на европейска интеграция. 

Знакът за европейско наследство 
има основно символична стойност и 
не е свързан с предоставянето на 
финансова подкрепа нито от страна 
на Министерството на културата на 
Република България, нито от 

http://www.nrmbg.com/
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Европейския съюз. Получилите 
Знакът за европейско наследство 
обекти могат да кандидатстват за 
подпомагане по линия на други 
програми на Европейския съюз. 

Насоките за кандидатстване на 
български език, както и 
формулярите за кандидатстване 
можете да видите в прикачените 
файлове. 

Предложения за получаване на Знак 
на Евопейското наследство могат да 
бъдат подавани  до 15 януари 2023 г. 
в Министерството на културата. 

Подборът на обектите се извършва в 
два етапа. 

Първи етап (предварителен подбор) 
– 16 януари - 15 февруари 2023 г. 

Министерството на културата на Р 
България е отговорно за 
организирането на предварителния 
подбор на национално равнище. 
Подборът ще се осъществява от 
жури от независими експерти, което 
определя до два обекта за участие 
във втория етап. Двете одобрени 
български кандидатури ще бъдат 
оповестени на интернет страницата 

на Министерство на културата на 15 
февруари 2023 г. 

Втори етап (окончателен подбор) – 1 
март 2023 – януари 2024 г. 

Окончателният подбор се извършва 
от Европейска група от независими 
експерти под ръководството на 
Европейската комисия. 
Европейската комисия определя 
официално обектите, на които се 
присъжда Знакът за европейско 
наследство, като взема предвид 
препоръките на групата, в началото 
на януари 2024 г. 

За допълнителна информация 
можете да се обръщате на 
електронен адрес: 
ehl@mc.government.bg 

Допълнителна информация можете 
да откриете на страницата на 
инициативата „Знак за европейско 
наследство”: 

https://culture.ec.europa.eu/cultural-
heritage/initiatives-and-success-
stories/european-heritage-label 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302/29.09.2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 
КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА 
ПАРТНЬОРСТВО НА РБ И НА ПРОГРАМИТЕ, 
СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕФСУ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 – 
2027 Г. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 302 ОТ 29 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ 
НА КОМИТЕТИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА 
ПАРТНЬОРСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НА ПРОГРАМИТЕ, 
СЪФИНАНСИРАНИ ОТ ЕФСУ, ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 - 2027 Г. 
МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК. 

 

Прием на проектни предложения за 2022 година по 
Национална програма за младежта (2021-2025) 

 
Министерство на младежта и спорта 
стартира процедура за набиране на 
проектни предложения за 2022 
година по Национална програма за 
младежта (2021 – 2025) със следните 
тематични области: 

 Тематична област 1 
„Неформално обучение за 
придобиване на умения и 
ключови компетентности“; 

 Тематична област 2 „Екология 
и опазване на околната 
среда“; 

 Тематична област 3 
„Свободно време, творчество 
и култура“; 

 Тематична област 4 
„Насърчаване на 
здравословен начин на 
живот“; 

http://www.nrmbg.com/
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 Тематична област 5 
„Толерантност и европейска 
принадлежност“. 

В настоящата процедура могат да 
участват само организации, които 
не са сключили договори 
за предоставяне 
на целево финансиране през 2022 г. 
по други програми, 
администрирани от 
Министерството на младежта и 
спорта, като всеки кандидат може да 
подаде само едно проектно 

предложение по настоящата 
процедура. 

Документите за кандидатстване 
можете да намерите ТУК. 

Допустими кандидати са: 

 юридически лица, 
регистрирани по Закона за 
юридическите лица с 
нестопанска цел за 
осъществяване на дейност в 
обществена полза и имащи за 
цел и/или предмет на 
дейност осъществяване на 
младежки дейности, които са 
изцяло с нестопански 
характер или които са със 
стопански и нестопански 
характер, ясно разграничени 
с възможност за проследяване 
на приходите и разходите, и 
активите и пасивите, свързани 
с тяхното изпълнение; 

 неформални младежки групи, 
осъществяващи дейности в 
полза на младите хора в 

страната (по смисъла на § 1, т. 
4 от Допълнителните 
разпоредби на Наредба № 1 
от 10.06.2022 г.); 

 общини с население до 10 
хиляди души; 

 училища, функциониращи в 
общини с население до 15 

хиляди души. 

Проектните предложения се 
изготвят, съгласно изискванията на 
наредбата, Националната програма 
за младежта (2021 - 2025) и 

Указанията за разработване, 
изпълнение и отчитане на проекти 
по програмата за настоящата 
процедура (можете да 
намерите ТУК). Всяко проектно 
предложение следва да обхваща 
цели и дейности и да бъде подадено 
само по една от тематичните 
области на Програмата. 

Изпълнението на проектните 
дейности следва да бъде с 
минимална продължителност 3 
месеца за неформални младежки 
групи и 6 месеца за допустими 
кандидати, съгласно т.10 от 
указанията, Изпълнението следва да 
приключи не по-късно от 31 
август2023 г. 

 Проектните предложения се 
подават до 17 ч. на 7 ноември 2022 
г. чрез електронната платформа за 
кандидатстване и отчитане на 
проекти в Националната 
информационната система за 
младежта (https://nism.bg/). 
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Уебинар за дигитализация в градовете и селата 

 

Програма за транснационално сътрудничество „Дунавски регион“ 2021-2027 
организира уебинар на тема „Дигитализация в градовете и общините“. 

Целта му е да се  предостави полезна информация за опита, както и добри 
практики и подходящи начини за финансиране развитието на интелигентни 
градове и села. Уебинарът е насочен към представители на местните 

публични администрации, бизнеса, изследователи, агенции за развитие и 
организации на гражданското общество, които работят в областта на 
дигитализацията и предоставянето на услуги. 

Уебинарът ще се проведе онлайн на 10-ти ноември от 09.30 до 11.30 часа CET. 

Темите, които ще бъдат обсъдени са: регионалните инициативи за 

инетелигентни селища в Европа, Европейската мрежа за развитие на селските 
райони, Европейките добри практики, възможностите за финансиране на 
цифровизацията на градовете и селата и др. 

Регистрация за уебинара може да направите на michael.gansch@eurovienna.at , 
след което ще получите линк за достъп до събитието. 

Уебинарът е част от поредицата събития за стратегически проекти, имащи за 
цел да предоставят полезна информация относно съответните източници на 

http://www.nrmbg.com/
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финансиране за инициативи, насочени към действията от Приоритетна област 
10 „Институционален капацитет и сътрудничество“ на Дунавската стратегия. 

 

Коментирайте пакета за кандидатстване за 1-ва покана за 
набиране на проектни предложения по програма Interreg NEXT 
за Черноморски басейн 

 

Проектът на пакета за 
кандидатстване за 1-вата покана за 
набиране на проектни предложения 
по програмата Interreg NEXT за 
Черноморски басейн вече е 
публикуван за консултация, като се 
очаква да бъде пуснат в началото на 
2023 г. 

През програмния период 
2021-2027 г. по програмата е наличен 
общ бюджет от 59 милиона евро 
(фондове по Interreg) за проекти в 
областта на научните изследвания и 
иновациите, адаптирането към 
изменението на климата, 
предотвратяването на риска от 
бедствия и устойчивостта, защитата 
и опазването на природата, 
биоразнообразието и зелените 
инфраструктура. 

Делът на финансирането ще 
бъде 90% от фондовете Interreg 

(Европейски фонд за регионално 
развитие, Инструмент за съседство, 
развитие и международно 
сътрудничество и Инструмент за 
предприсъединителна помощ, 
обединени заедно) и 10% 
съфинансиране от собствения 
принос на бенефициентите. 

Ще бъдат пуснати две покани 
за предложения, една за редовни 
проекти и една за малки по мащаб 
проекти като ще бъдат разработени 
отделни пакети за кандидатстване за 
всяка покана, но предвид високата 
степен на сходство, в момента се 
публикува един комплект 
документи за консултации. 

Други подробности относно 
Програмата и поканите, 
информация и препоръки, 
предназначени да помогнат на 
кандидатите да подготвят 
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съдържанието на заявлението за 
проект, да разберат критериите за 
подбор на проекти и процедурата за 
вземане на решение, могат да бъдат 
намерени в документите, които 
общо се наричат Заявление пакет на 
страницата на Програмата тук. 

До 2 декември 2022 г. могат да 
се изпращат коментари и 
предложения на следния имейл: 
blacksea-cbc@mdlpa.ro. 

 

Несебър събра археолози и историци на конференция за 
туризма 

 
Община Несебър събра 

археолози и историци на 
тридневната научно-практическа 
конференцията „Черноморската 
археология като фактор в 

културния туризъм“. 

Гости на събитието бяха 
представители на партньорските 
организации - Национален 
Исторически Музей на Република 
Молдова и Музей за Национална 
История и Археология Констанца, 
Румъния, с които Общината 
съвместно изпълнява проект BSB867 
„Черноморски портал за 
археология, история и култура“ 
/ARHICUP/, финансиран от 
Европейския Инструмент за 
Съседство чрез Съвместна 

оперативна програма за 
трансгранично сътрудничество 
„Черноморски басейн 2014-2020“. 

Доклади изнесоха 
представители на българските 
академични среди, сред които проф. 
Диана Гергова, член на Българския 
Национален Комитет на ИКОМОС, 
арх. М. Каразлатева от Съюза на 
архитектите в България и д-р 
Прахов, директор на Центъра по 
подводна археология, който запозна 
експертите с подводните 
археологически проучвания 
направени в Несебър през 
последните години. 

Презентации на 
чуждестранните лектори от двете 
музейни институции бяха посветени 
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на ролята на жените-археолози, 
допринесли със своите открития и 
дейност за развитието на 
археологията по бреговете на Черно 
море. Д-р Ана Хамат от музея в 
Констанца разгледа темата за 
културните маршрути и 
археологически обекти от Несебър 

до Сулина, а д-р Денис Топал от 
Националния Исторически Музей в 
гр. Кишинев представи резултатите 
от тяхната програма за 
дигитализация за периода 2020-2022 
г. 

Андон Ненов, ИТ специалист 
в Общината и член на проектния 
екип, запозна присъстващите с 
отделните модули и 
функционалности на 
новосъздадения онлайн Портал – 
резултат от изпълнението на 
проекта. Подчерта се, че Община 
Несебър ще продължи дейността по 
дигитализацията на културното 
наследство и след приключване на 
настоящия проект, в рамките на 
който беше закупено необходимото 
за целта оборудване. 

В дискусията за връзката на 
археологията с развитието на 
културния туризъм в района на 
Черно море беше отбелязано, че 
дигитално достъпното съдържание е 
средство за популяризиране на 
обектите по нов начин, но то не би 
могло да замени посещенията на 

място. Дигитализацията е метод, по 
който историческите обекти се 
вписват в по-мащабния модел на 
успешния маркетинг на 
дестинациите. Това е гаранция за 
устойчивото развитие на местния 
туризъм. 

Практическият панел на 
конференцията включваше обмяна 
на опит, споделяне на добри 
практики и идеи. Отчетена беше 
ролята на модерните технологии и 
възможностите, които те 
предоставят за доброто управление 
на туристическия ресурс. 

Презентациите, направени по 
време на конференцията, ще бъдат 
публикувани на интернет портала 
на български и английски език. 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОРА НА ЮРИДИЧЕСКИ 
ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА 
ДЕЙНОСТ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА 
СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПЕРИОДА 2021-
2027 Г. 
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В съответствие с разпоредбите 
на Постановление № 302 на 
Министерския съвет от 29.09.2022 г. 
за създаване на комитети за 
наблюдение на Споразумението за 
партньорство на Република 
България и на програмите, 
съфинансирани от ЕФСУ, за 
програмен период 2021 – 2027 г., 
Централното координационно 
звено стартира процедура за избор 
на юридически лица с нестопанска 
цел за общественополезна дейност, 
чиито представители да участват в 
състава на Комитета за наблюдение 
на Споразумението за партньорство 
на Република България, очертаващо 
помощта от Европейските фондове 
при споделено управление, за 
периода 2021 – 2027 г. 

Юридическите лица с нестопанска 
цел за осъществяване на 
общественополезна дейност, 
желаещи да участват в състава на 
Комитета за наблюдение, са 
поканени да подадат заявление за 
участие. 

Изборът на лицата, подали 
заявление, се осъществява при 

условията и по реда на процедурата, 
регламентирана в Раздел I на 
Приложение № 2 към чл. 5, ал. 3 и 
чл. 15, ал. 3 от ПМС № 302 от 2022 г. 

В избора могат да участват 
следните групи юридически лица 
с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за 
общественополезна дейност: 

 организации, работещи в 
сферата на защита на 
основните права, равенството 
между мъжете и жените, 
недискриминацията и 
равните възможности; 

 организации, работещи в 

сферата на социалното 
включване и интегрирането 
на маргинализираните групи; 

 организации, работещи в 
сферата на опазване на 
околната среда; 

 организации, работещи в 
сферата на образованието, 
науката и културата. 

Съгласно чл. 5, ал. 1 от ПМС № 302 
от 2022 г. ЮЛНЦ за 
общественополезна дейност от 
посочените по-горе групи, желаещи 
да участват в състава на Комитета за 
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наблюдение, трябва да отговарят на 
следните общи критерии: 

 да са регистрирани по реда на 
Закона за юридическите лица 
с нестопанска цел като 
юридически лица с 
нестопанска цел за 
осъществяване на 
общественополезна дейност 
най-малко 2 години преди 
датата на подаване на 
заявление за участие в 
процедура за избор; 

 да са действащи и да 
извършват дейност за 
постигане на целите си не по-
малко от 2 години към датата 
на подаване на заявление за 
участие в процедура за избор; 

 да имат опит в 
разработването, 
изпълнението, мониторинга 
или оценката на стратегии, 
програми или политики; 

 да имат опит в 
разработването, 
изпълнението, мониторинга 
или оценката на 
Националната стратегическа 
референтна рамка, 
Споразумението за 
партньорство, програми или 
проекти, съфинансирани със 
средства от Европейския съюз. 

ЮЛНЦ за общественополезна 
дейност, желаещи да участват в 
състава на Комитета за 
наблюдение, не може да членуват 
в национално представителните 
организации на работниците и 

служителите и на работодателите, 
както и в национално 
представителните организации на 
и за хората с увреждания. 

Писменото заявление за участие в 
избора се представя по образец, 
съгласно Приложение № 1 към 
настоящата покана, утвърден 

със Заповед № Р-216/05.10.2022 г. на 
заместник министър-председателя 
по управление на европейските 
средства. 

Едно ЮЛНЦ за общественополезна 
дейност може да подаде само едно 

заявление за участие в избора. 

Към заявлението се прилагат: 

1. Удостоверение за актуално 
състояние, издадено от 
компетентния съд, в случай че 
ЮЛНЦ не е вписано в Регистъра на 
юридическите лица с нестопанска 
цел към Агенцията по вписванията; 

2. Списък с описание на опита в 
разработването, изпълнението, 
мониторинга или оценката на 
стратегии, програми или политики 
съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПМС 
№ 302/2022 г., както и документи, 
доказващи изпълнението на 
критерия по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПМС 
№ 302/2022 г.; 

3. Списък с описание на опита в 
разработването, изпълнението, 
мониторинга или оценката на 
Националната стратегическа 
референтна рамка, Споразумението 
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за партньорство, програми или 
проекти, съфинансирани със 
средства от Европейския съюз, 
съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПМС № 
302/2022 г. и документи, доказващи 
изпълнението на критерия по чл. 5, 
ал. 1, т. 4 от ПМС № 302/2022 г.; 

4. Декларация за обстоятелствата по 
чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ПМС № 302 
от 2022 г. – по образец, съгласно 
Приложение № 2. 

Образците на заявление за участие 
в процедурата и декларацията към 
него в word-формат могат да бъдат 

намерени ТУК. 

Заявленията за участие в 
процедурата и приложенията към 
тях се подават до г-н Иван Иванов, 
директор на дирекция „Централно 
координационно звено“ в 
администрацията на Министерския 
съвет в срок до 23:59 ч. на 10.11.2022 

г. (15 работни дни от датата на 
публикуване на поканата). 

Заявленията се подават по 
електронен път на 
адрес: MS_register@government.bg 

Заявлението и декларацията към 
него се подписват от законния 
представител на ЮЛНЦ по един от 
следните начини: 

 с квалифициран електронен 
подпис; 

 със саморъчен подпис на 
хартиен носител, върху който 
се поставя печат на ЮЛНЦ. 

Когато заявлението и декларацията 
са подписани на хартиен носител, се 
подават сканираните им копия. 

С подаването на заявлението се 
счита, че е изразено съгласие за 
съхранение и обработка от 
Администрацията на Министерския 
съвет, като администратор на лични 
данни на предоставените от 
кандидатите лични данни за целите 
на настоящата процедура в 
съответствие със Закона за защита 
на личните данни и Регламент (ЕС) 

2016/679 на Европейския парламент 
и на Съвета от 27 април 2016 година 
относно защитата на физическите 
лица във връзка с обработването на 
лични данни и относно свободното 
движение на такива данни. 

Когато при проверката на 
получените заявления се установи 
липса на документи и/или друга 
нередовност, кандидатите ще бъдат 
уведомени еднократно с електронно 
съобщение до посочения в 
заявлението електронен адрес да 
представят необходимите 
документи и/или информация в 
срок до 3 работни дни от датата на 
изпращане на електронното 
съобщение. 

В срок до 10 работни дни след 
изтичането на срока за подаване на 
заявления за участие в избора, 
директорът на дирекция 
„Централно координационно 
звено“ в администрацията на 
Министерския съвет уведомява 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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лицата, отговарящи на критериите 
по чл. 5, ал. 1 и 2 от ПМС № 302 от 
2022 г., и ги кани да излъчат общо за 
съответната група по чл. 3, ал. 3, т. 12 
от ПМС № 302 от 2022 г. един 
основен член и до трима резервни 
членове. Юридическите лица 
определят представителите си с 

консенсус, а при липса на консенсус 
провеждат жребий. 

Всеки от излъчените представители 
следва да отговаря на следните 
условия, определени в чл. 5, ал. 4 от 

ПМС № 302 от 2022 г.: 

 да не е осъждан за 
престъпление с влязла в сила 
присъда, освен ако е 
реабилитиран; 

 да има минимум 2 години 
опит в сферата на дейност на 
лицата, за чийто представител 
е номиниран; 

 да има опит в разработването, 
изпълнението, мониторинга 
или оценката на 
Националната стратегическа 
референтна рамка, 
Споразумението за 
партньорство, програми или 

проекти, финансирани със 
средства от Европейския съюз; 

 да е служител или да е член 
на върховен орган или на 
управителен орган на някое 
от поканените юридически 
лица с нестопанска цел за 
общественополезна дейност. 

В срок до 10 работни дни от 
получаването на поканата 
посочените по-горе ЮЛНЦ следва 
писмено да уведомят директора на 
дирекция „Централно 

координационно звено“ за 
излъчените представители, като 
представят доказателства за общото 
им одобрение. В същия срок се 
представят и документите, 
доказващи обстоятелствата по чл. 5, 
ал. 4 от ПМС № 302 от 2022 г. 

До предоставянето на документите 
съответният основен член или 
резервен член не може да бъде 
включен поименно в заповедта за 
определяне на състава на Комитета 
за наблюдение и не може да участва 
в заседанията и вземането на 
решения от него. 

 

31 октомври – 2 ноември 2022 г.: Международен симпозиум 
на тема Морски отпадъци в гр. Трабзон, Турция 

http://www.nrmbg.com/
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В периода 31 октомври – 2 
ноември 2022 г. в гр. Трабзон 
(Турция) се провежда симпозиум в 
хибриден формат на тема, свързана 
със замърсяването на Черно море с 
морски отпадъци, както и мерки за 
неговото опазване. 

 
 

Разходите за организиране на 
симпозиума се осигуряваха от 
проект LitOUTer (BSB-785), който в 
рамките на Съвместната оперативна 
програма за Черноморски басейн 
2014-2020 г. е съфинансиран от 
Европейския съюз чрез Европейския 
инструмент за съседство. 

От българска страна гост–
лектори ще бъдат представители на 
науката от Института по 
океанология – БАН. 

За повече подробности ТУК. 

 

 

ВОДОЛАЗИ ИЗВАДИХА ДЕСЕТКИ КИЛОГРАМИ 
ОТПАДЪЦИ ОТ МОРЕТО КРАЙ МОСТА В БУРГАС 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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Община Бургас проведе поредната 
екоинициатива по почистване на 
морското дъно през уикенда. 

Акцията беше посветена на 
Международния ден на Черно море. 
Повече от 10 водолази от СНЦ 
„Приятели на морето“ се включиха 
в това начинание, като извадиха 
десетки килограми отпадъци от 
водата край Моста. Той е един от 
символите на града, но за съжаление 
е едно от най-замърсените места в 

Бургаския залив. 

Гмуркачите се натъкнаха на 
интересни предмети по морското 
дъно. Електрическа тротинетка, 
телефони, чинии, лъжици, очила и 

ретро фенерче се оказаха сред 
предметите, които лежаха на 
морското дъно. 

В помощ на водолазите при 
изваждането на отпадъците се 
включиха и граждани, решили да се 
разходят по Моста в почивния 
слънчев ден. 

Акцията продължи повече от час, а 
събраните отпадъци бяха извозени и 

депонирани от екипи на 
сметопочистващата фирма. 

Екоакцията се проведе в рамките на 
съвместен проект на Община Бургас 
и Университет "Проф. д-р Асен 

Златаров" - "Повишаване на 
знанията за морската околна среда 
за устойчиво управление на 
морските ресурси и постигане 
целите на син растеж", финансиран 
по Програма за морско дело и 
рибарство 2014 – 2020 г., ДБФП № 
BG14MFOP001-6.004-0007-C01/МДР-
ИП-01-237/14.12.2020 г. 

 

http://www.nrmbg.com/
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DIGIHUB.BG ДАВА НА БУРГАСКИТЕ ФИРМИ БЕЗПЛАТЕН 
ДОСТЪП ДО НАД 5000 ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА МЕЖДУНАРОДНО 
БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

* Възползвайте се от подкрепата на мрежата EEN в България за излизане на 
нови външни пазари в близо 70 държави от цял свят! 

 

 

От 2022 г. DIGIHUB.BG е част от 

мрежата на EEN - Enterprise Europe 

Network - най-голямата 
информационно-консултантска 
мрежа в Европа за подпомагане на 
малките и средните предприятия 
(МСП) в развитието на техния 
иновационен и технологичен 
потенциал, както и за подобряване 
на информираността им за 
политиките на Европейския съюз. 
Експертите им помагат да се 
реализират на международния 
пазар. EEN се организира и 
финансира от Европейската 
комисия. Фирмите от регион Бургас 
са добре дошли да се възползват от 

услугите на мрежата, след което ще 
получат безвъзмездна за тях 
консултантска помощ и ще бъдат 
свързани с потенциални партньори 
от 69 страни по света. Те могат и 
сами да търсят партньори в базата 
данни на EEN, но още по-практично 
е да потърсят съдействието на 
обучените експерти на мрежата, 
които разполагат с необходимия 
инструментариум за осъществяване 
на бързи и точни контакти, без 
излишно лутане и загуба на време. 

  

DIGIHUB.BG е съвместна 
инициатива на Община Бургас, 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://een.ec.europa.eu/
https://digihub.bg/bg/
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https://een.ec.europa.eu/
https://digihub.bg/bg/
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университета "Проф. д-р Асен 
Златаров", Бургаски свободен 
университет, Индустриален и 
логистичен парк - Бургас, ИКТ 
клъстер Бургас и фондация ДИНТ. 
Учреден през 2020 г. с цел да 
подпомага ефективното 
технологично развитие на 

предприятията от частния и 
публичния сектор в Югоизточния 
регион и да консултира и 
разработва индивидуални решения 
за частния и публичния сектори в 
подкрепа на обновяването или 
трансформирането на бизнес 
процеси чрез дигитални 
технологии, DIGIHUB.BG участва в 

разработването на местни и 
регионални стратегии, организира 
събития, предоставя консултантска 
помощ и съдействие за установяване 
на нови партньорства между 
бизнеса, научните среди и 
публичния сектор, свързани с 
дигиталния и екологичен преход. 

* Регистрирайте се сега за 
безплатен достъп до над 5000 
възможности за международно 
бизнес сътрудничество в следния 
линк: 

https://digihub.bg/bg/enterprise-
europe-network/ 

 

Международен ден на Черно море 31 октомври 

 

Международният ден на Черно море 31 октомври 2022 г. отбелязва двайсет 
и шестата годишнина от подписването на Стратегическия план за Черно 
море. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://digihub.bg/bg/enterprise-europe-network/
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 Той е 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. 

Две десетилетия след подписването на документа, въпреки някои 
признаци на подобрение, много хора и най-вече живеещите по 
крайбрежието смятат, че е време за промяна на перспективата в 
опазването и възстановяването на тази уникална природна система — 
нашето общо Черно море. 

Колко често престъпваме екологичните граници  (pdf, 429 kb) 

Плакат  (pdf, 3.16 mb) 

Флаер  (pdf, 2.44 mb) 

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. 

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. 

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

 

 

 

По-важното от Международния семинар на тема „Устойчива 
синя икономика“, организиран от FAMENET в Португалия 

 

FAMENET подкрепя мрежа от 
около 350 МИГ в целия ЕС при 
изпълнението на техните стратегии 
за местно развитие по линия на 
ЕФМДР и ЕФМДРА. През 
предишния програмен период 2014-
2021 г., тази дейност се изпълняваше 
от FARNET. Мрежата обединява 
местните хора, прилагащи CLLD 
или "Водено от общностите местно 
развитие". 

 

 

Срещата бе проведена в 
хибриден формат - с физическо и 
онлайн присъствие в периода 18 – 20 
октомври 2022г. във Фигера да Фош, 
Португалия с над 120 участника. 
Представени бяха управляващите 
органи от ЕС, национални рибарски 

http://www.nrmbg.com/
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мрежи, научни и бизнес 
организации и Местни 
инициативни рибарски групи. От 
българска страна участие взеха Стоян 
Котов – в директор на  Дирекция 
„Морско дело и рибарство“ в 
Министерството на земеделието  –
  Управляващ орган на Програма за 
морско дело и рибарство 2014 – 2020 
г.,  Неби Кехая – изпълнителен 
директор на МИРГ Бургас – Камено, 
Нелко Йорданов – изпълнителен 
директор на МИРГ Шабла- Каварна-
Балчик, Димитрина Христова, 
Евелина Досева и Ивайло  Костов - 
представители на Звеното за 
управление на Националната 
рибарска мрежа. 

 

  

 

Форумът бе открит с 
встъпителна, пленарна сесия, от г-н 
Анджелос Санопулос, изпълнителен 

http://www.nrmbg.com/
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директор  на FAMENET. Той 
представи основната цел на 
мрежата, която е насочена към 
подкрепа в комуникацията между 
националните мрежи, местните 
инициативни рибарски групи и 
институциите управляващи 
фондовете на ЕС. Той посочи, че 

комуникацията е от изключителна 
важност за развитие на сектора и 
изпълнение на политиките за 
устойчиво развитие. 

 

 

В своето приветствие г-н 

Сантана Лопес, кмет на Фигейра да 
Фос благодари на организаторите, 
че са избрали града за място на 
провеждането на семинар с тема 
устойчива синя икономика. Той 
посочи, че в неговия град са правени 
редица изследвания, проучвания за 
ефекта на въздействие на 
индустриална зона върху местата, 
където рибарите извършват своята 
работа, за количеството улов, за 
техните проблеми. В своето 
изказване г-н Лопес каза, че 
Португалия е страна известна със 
своите морски изследвания, със 
своите мореплаватели, сега се 

продължава с изследване на морето 
и океана, интересуваме се от 
развитието на града и региона. 
„Необходимостта от участие на 
науката и откриване на нови 
университети и участие на младите, 
да направим така, че науката да е 
близо до нас е от изключително 

значение за нас“. Г-н Лопес 
подчерта, че най-важен елемент за 
развитието на устойчива синя 
икономика е да се осигури баланс на 
развитие между регионите. Да се 
развият и усвояват умения, които да 
подпомогнат изпълнението на 
стратегии, дейности и цели, 
свързани с геологическата еволюция 
на земята, за нейното опазване, 
съхраняване и щадящо използване 
на природните ресурси. 

 

 

С уводни думи към 
участниците се включи г-жа Валери 
Танкинк, Европейска комисия, ГД 
"Морско дело и рибарство". Тя 
посочи важността, която е 
възложена на ФЕЙМНЕТ за 
подкрепа и разясняване на 
програмата за новия период и се 
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очаква до края на годината да има 
готовност за представяне на още 6 
програми. Обясни за 
необходимостта от иновативни 
решения, както и очакваната 
информация за нуждите на МИРГ 
да постъпва ежедневно. Приветства 
организаторите с отлично 

избраната тема на семинара. 

 

 

Г-жа Тереза Коелхо, секретар 
на Португалски управляващ орган 
за EMFAF (Европейски фонд за 
морето, рибарство и аквакултури 
(EMFAF) посочи необходимостта от 
обмен на добри практики и 
развитие на устойчиво 
партньорство, да се стимулират 
обществените нагласи и провеждат 
проучвания. „Необходимо ни е да 
знаем как живеят хората „на 
морето“, да ги подкрепяме, да 
осигурим по-добър социален живот 
и да прилагаме ефективни мерки 
чрез фондовете на ЕС.“. Тя изтъкна, 
че е важно да се подкрепят точните 
хора, тези които имат най-голяма 
нужда, да се развива партньорството 
и се споделя опита по изпълнявани 
мерки в подкрепа на крайбрежието. 

 
 

 

 

След приветствията последва 
ролева игра на тема CLLD или 
"Водено от общностите местно 
развитие". Беше развита темата за 
комуникацията между отделните 
групи, за културата на комуникация 
(робот срещу човек). Обсъдено беше 
значението за устойчивост и 
развитието на комуникации между 
хората, представящи идеи и 
изпълняващи мерки за местно 
развитие. 
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Встъпителната среща 
продължи със следните презентации 
и разяснения: 

       Въведение в устойчива синя 
икономика,      представено от Селин 
Джейкъб, VertigoLab 

         Синята икономика за МИРГ на 
Мондего Мар, представено от 
Антонио Сантос 

         Фигейра да Фоз море & индустрия 
инкубатор/MAREFOZ, представено 
от Витория Абреу 

         Програмата на семинара и 
практическата информация, 
представено от Моника Веронеси, 
FAMENET 

Срещата продължи с три 
презентации по тема „Интегрирано 
управление на крайбрежната зона 
/ Морско пространствено 

планиране“: 

 

 

 

 
 

   Въведение в морското 
пространствено планиране в 
Португалия, Университет на 
Авейро 

 

      Интегрирано управление на 
крайбрежната зона в Бретан, 
Франция, FLAG St Brieuc 

 
 

       Съвместно управление на Cap de 
Creus, Испания, каталунското 
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правителство и FLAG на Коста 
Брава 

    
  
        Следобедната сесия започна с 
презентациите на 5 МИРГ по 
тема „Устойчива и кръгова 
икономика при риболова и 

аквакултурите“: 
 

 
    Приложение за устойчиво 

управление на ресурсите, North-
West Cadiz МИРГ, Испания 

   Устойчиви опаковки от морски 
водорасли, Oeste МИРГ, 
Португалия 

    Преминаване на аквакултури към 
слънчева енергия, Sotavento do 
Algarve         МИРГ, Португалия; 

      Управление на отпадъци и 
изхвърляния от риболов, МИРГ 
на Северна Сардиния, Италия 

     Жива лаборатория за кръгова 
икономика, Ларнака МИРГ, 
Кипър 

  
     Семинарът продължи с т. 
нар. Паралелни „клиники“ за 

сътрудничество. Смисълът на 
партньорството и комуникацията в 
този панел бе да се осъществи 

комуникация между представящия 
темата и публиката по модела на 
общуване между пациент и лекар. 
Въпросите, които да се задават 
трябва да са конкретни, по 
определени „болни“ проблеми или 
симптоми, които да помогнат да се 
осъзнаят и изяснят конкретни идеи, 

мерки и практики.    

  

На четири обособени места 
бяха представени следните 
практики: 

       Устойчивост на синия 
бизнес; 

    Стратегии за интелигентна 
специализация; 

      Въвеждане на EU4Algae; 

      Ъгъл на сътрудничество. 

Участниците в семинара 
имаха право да изберат тема/и да 
слушат и участват при 
представянето й. 

Вторият ден на семинара 
започна с обособени паралелни 
дискусионни групи, в които 
участниците имаха право да 
участват. Темите включваха: 
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                  1)      Иновации в туризма: 

      Клъстериране в 
туристическия сектор, 
Източна Финландия 
FLAG, Финландия 

      Дестинация за устойчив 
туризъм, Коста дей 
Трабочи ЛИДЕР МИГ, 
Италия 

2) Иновации в изграждането 

на лодки 

        Пилотиране на риболовна 
лодка с вятърна енергия, 
Brest МИРГ, Франция 

         Рециклируема алтернатива 
на фибростъкло за 
ветроходни лодки, 
Северна светлина 
композити, Италия 

      Поддържане на 
традиционна дървена 
лодка, Цикладски МИРГ, 
Гърция 

  

3) Инкубатори за нови сини 
бизнеси. 

      Синя мрежа за растеж на 
инкубатори, съвместен 
проект на Атика МИРГ, 
Гърция и МИРГ Бургас – 
Камено, България 

      Инкубатор от Синята 
долина, Morlaix МИРГ, 
Франция 

По първата тема беше 
представен съвместният проект, 
който е в сътрудничество с още 5 
МИРГ-а от Гърция и МИРГ Бургас – 
Камено за създаване на мрежа от 
инкубатори за син растеж, който 
привлече значителен брой 
участници. В представянето, в което 
участваше и изпълнителния 
директор на българския МИРГ г-н 
Неби Кехая  представи очакваните 
цели и резултати, дейностите, които 
ще се осъществяват, като те 
включват най-общо извършване на 
няколко проучвания за 
„интелигентни“ пристанища на 
териториите на партньорите, 
планове за развитие на синя 
икономика и бизнес планове за 
създаване на инкубатори за син 
растеж и др. 
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В сградата на провеждане на 
семинара беше подредена изложба с 
представени проекти от различни 
МИРГ по темата Синя 

икономика. За всеки проект беше 
организирано да се видят снимки от 
неговото изпълнение, фазите на 
дейностите, целите, резултатите и 
размера на финансиране. 
Проектите бяха следните: 

       Сътрудничество в подкрепа 
на морския туризъм, Ría de 
Pontevedra     МИРГ, 
Испания 

    Самодостатъчна енергия за 
отглеждане на стриди, 
Auray & Vannes МИРГ, 
Франция 

     Нови хранителни продукти 
от водорасли, Oeste МИРГ, 
Португалия 

        Приложение за 
геолокализация за саксии 
за омари, Opale Coast 
МИРГ, Франция 

     Производство на органични 
миди, Кавала МИРГ, 
Гърция 

       Устройство за събиране на 
риба за увеличаване на 
биологичното 
разнообразие, Costa degli 
Etruschi МИРГ, Италия 

След изложбата, отново по 
време на пленарно заседания се 
направиха заключения от 
проведения семинар. Оценката за 
организацията, изборът на теми и 
представянето им беше отлична. 
Направени бяха много контакти и се 
създадоха партньорства между 

участниците. Българските 
представители споделиха с 
участниците от националните 
рибарски мрежи на Латвия 
и  Естония идеята да се проведе още 
през декември среща в България. На 
тази среща да се обмени опит, 
практики и информация за 
повишаване на ефективността на 
действията и задачите, които имат 
да изпълняват националните 
мрежи, да се задълбочат и развият 
възможности за нови партньорски 
проекти в областта на устойчива 
синя икономика. 
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Презентациите ще бъдат 
публикувани по-късно на ел. 
страницата на FAMENET. 

Работата на участниците в 
семинара продължи с посещения на 
място, където се изпълняват проекти 
на Mondego Mar МИРГ, Португалия: 

      Рехабилитация на 
местни солени блата и 
интеграция на 
образователни 
посещения и туризъм; 

       Подкрепа за стартираща 
компания, която 
произвежда решения за 
възобновяема енергия 
за плавателни съдове; 

       Интегриране на 
производството на 
макроводорасли с 
рибни аквакултури и 
риболов в свободното 
време. 

 

 

ИО към БАН обяви ден на отворените врати по повод 
Международния ден на Черно море 
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ИНСТИТУТЪТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ КЪМ БАН ОБЯВИ 31 ОКТОМВРИ 
2022 Г. ЗА ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУНАРОДНИЯТ 
ДЕН НА ЧЕРНО МОРЕ. 

ПОСЕТИТЕЛИТЕ ИМАХА ВЪЗМОЖНОСТ ДА РАЗГЛЕДАТ 
ЛАБОРАТОРИИТЕ КЪМ РАЗЛИЧНИТЕ СЕКЦИИ НА ИО-БАН, КАКТО И 
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА МИНИПОДВОДНИЦА. 

 
 

Изложба "Скритото Море“ представя непознатите лица на 
нашето крайбрежие и отправя предизвикателство за творчески 
решения, свързани с пластмасовите отпадъци 

В деня на Черно море беше 
открита изложбата "Скритото 
Море“, която представя непознатите 

лица на нашето крайбрежие и 
хората, които най-добре го познават: 
рибарите. 

 

 
С изложбата Скрито море“ 

организаторите отправят важно 
послание: за да го наречем „наше“, 
първо трябва да опознаем Черно 
море. И чрез връзката си с него да 
припознаем грижата и опазването 
му за своя, лична кауза. 

Изложбата “Скритото море“ 
отправя и важно послание — в 
центъра на експозицията е 
ситуирана инсталация, създадена от 
извадена от морето 7 тона пластмаса 
в рамките на кампанията “Най-

ценният улов”. Кампанията 
стартира през 2020 г. като 
инициатива на българския бранд 
рибни продукти “Черноморски 
улов” и рибарското сдружение 
“Черноморски изгрев”, в която се 
включват над 25 кораба от 
сдружението. За период от 7 месеца 
те вадят над 7 тона отпадъци от 
морето, сред които има около 4,5 
тона стари рибарски мрежи от 
пластмаса. 
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В деня на Черно море с 
откриването на изложбата беше 
представено и следващото 
предизвикателство в проекта — 
конкурс за творчески решения за 
преизползване на извадената 
пластмаса като нещо полезно. 
Крайна цел на кампанията е да се 

намерят устойчиви решения за 
намаляване на замърсяването и 
рециклиране на извадения отпадък. 

Изложбата и 
предизвикателството бе 

организирана от фондация “За 
нашето море”, фондация и галерия 
Credo Bonum и Агенция Imp-Act в 
партньорство с „Ценна пластмаса“ 
София, Surfrider Foundation, 
CleanTech Bulgaria и с подкрепата на 
Черноморски улов. 

Изложбата бе открита в 

сграда на ул. „Славянска“ № 2, 1000 
София на 31.10.2022 г. в 17:30 ч. и ще 
бъде активна до 6.11.2023 г. – 17:00 
часа. 

 

 

Националната Рибарска Мрежа провежда проучване 
относно прилагането на подхода ВОМР през настоящия и 
следващия програмен период 

В ПРОДЪЛЖЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИТЕ НА 12 – 13 СЕПТЕМВРИ 2022 Г. 
ЗАСЕДАНИЯ НА ТЕМАТИЧНА РАБОТНА ГРУПА „ВОДЕНО ОТ 
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ" (ВОМР) И ПРЕДСТОЯЩИТЕ 
ФОРУМИ, НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА 
ПРОВЕЖДА ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ПОДХОДА 
ВОМР И НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПРЕД 
КОИТО СА ИЗПРАВЕНИ МЕСТНИТЕ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ 
ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОДОБРЕНИТЕ СТРАТЕГИИ ЗА ВОМР И 
ПРИЛАГАНЕТО НА ПОДХОДА ПРЕЗ СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 

Линк към онлайн анкетата: https://forms.gle/dCtSwUyvZr82NAMA6 
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Споделянето на наблюденията и опита на МИРГ при изпълнението 

на Стратегиите за ВОМР, вкл. придобитите умения, трудностите, с които се 
сблъскват бенефициентите по подхода, както и отправянето на препоръки за 
оптимизиране процеса на работа, е от голяма важност за планирането и 

изпълнението на  конкретни дейности, които да подпомогнат МИРГ при 
прилагането на подхода, както през настоящия, така и през следващия 
програмен период. Обхватът на подготвителните действия за разработване и 
бъдещо изпълнение на СВОМР, както и насоките за СВОМР 2021-2027 - формат, 
общи изисквания към местните партньорства и критерии за подбор на 
територии и за предоставяне на подготвителна помощ са ключови в настоящия 
момент на паниране. 

В тази връзка Звеното за подкрепа на Националната Рибарска Мрежа се 
обръща с молба към МИРГ и всички останали заинтересовани страни от 
прилагането на подхода ВОМР, да отделят малко време и да попълнят 
подготвената за целите на проучването онлайн анкета.  

Линк към онлайн анкетата: https://forms.gle/dCtSwUyvZr82NAMA6 

 

Окончателно плащане от 3 млн. лева получи 
модернизираното пристанище в Несебър 
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Държавен фонд „Земеделие“ 

– Разплащателна агенция (ДФЗ – 
РА) преведе близо 3 млн. лв. (2 929 
281 лв.) за изцяло модернизираното 
рибарско пристанище „Северна 
буна – Несебър”. Средствата са 
окончателно плащане на община 
Несебър, която е бенефициер по 
мярка 1.8 “Рибарски пристанища, 
кейове за разтоварване, рибни борси 
и покрити лодкостоянки” от 
Програма за морско дело и 
рибарство (ПМДР  2014-2020). 
Безвъзмездната финансова помощ за 
изпълнението на проекта, който 
приключи успешно, е над 7 млн. лв. 
(7 386 840 лв.). В началото на август 
новият, вече функциониращ 
пристан, беше официално открит от 
министъра на земеделието Явор 
Гечев. 
    Модернизираното пристанище 
„Северна буна – Несебър” е с четири 
вътрешни плаващи пристани за 
рибарски лодки, всеки от които е 
изграден от четири плаващи 
понтона. Съоръженията са 
оборудвани с пунктове за 
електрическа енергия, вода и 

осветление. Чрез въвеждането в 
експлоатация на новите съоръжения 
местата за лодки са увеличени на 
121. На порта е изградена борса за 
продажба на прясна риба, битово 
помещение, склад за амбалаж, 
помещение за контрол на улова и 
административен офис с 2 хладилни 
камери и контролно-пропускателен 
пункт. С финансовата подкрепа на 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство (ЕФМДР) рибарите в 
Несебър вече имат своето място за 
първична продажба на своя улов. 
   С осъществяването на проекта за 
модернизация на рибарско 
пристанище „Северна буна – 
Несебър“ се повишава енергийната 
ефективност на пристана, 
подобрява се опазването на 
околната среда, както и качеството 
на живот в рибарската общност. 
   Модернизацията на пристанището 
е извършена под непрекъснато 
археологическо наблюдение и с 
грижа за културно-историческото 
наследство на Несебър, като град 
под егидата на ЮНЕСКО. 
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В сила са измененията на Регламентите за FAST- CARE 

 

От днес 26 октомври, са в сила 
измененията на Регламентите по 
Кохезионната политика за периода 
2014-2020 и 2021-2027 въвеждащи 
инструмента „FAST -CARE“ (Бърза 
грижа или Гъвкава помощ за 
териториите). С измененията се 
предоставя допълнителна гъвкавост 
при използването на финансиране 
от Политиката на сближаване за 
подкрепа на държавите-членки в 
борбата с последиците от военната 
агресия на Русия и бежанските 
потоци от 
Украйна: https://ec.europa.eu/region
al_policy/en/newsroom/news/2022/
10/25-10-2022-fast-care-enters-into-
force-tomorrow-new-flexibility-in-
using-cohesion-policy-funding 

Допълнителната подкрепа обхваща 
всички фондове на Политиката на 
сближаване (Европейски фонд за 
регионално развитие - ЕФРР, 
Европейски социален фонд - ЕСФ и 
Кохезионния фонд), като пакетът от 
мерки въвежда следните промени в 
законодателството за периодите 
2014-2020 и 2021-2027: 

 Обхватът на съфинансирането от ЕС 
със ставка 100 % е разширен чрез 
включване на приоритетите за 
насърчаване на социално-
икономическата интеграция на 
гражданите от трети държави в 
програмите по Политиката на 
сближаване, както за 2014–2020 г., 
така и за 2021–2027 г. За прилагането 
на ставката на съфинансирането от 
100 % е необходима отделна 
приоритетна ос в програмите. 
Държавите членки имат право да 
използват възможността за 
съфинансиране със ставка 100 % за 
съществуваща приоритетна ос за 
подкрепа на социално-
икономическата интеграция на 
гражданите от трети държави и за 
противодействие на миграционните 
предизвикателства вследствие на 
нападението на Русия срещу 
Украйна в дадена програма или да 
въведат нова такава приоритетна ос 
в програмите си. Когато такава 
приоритетна ос вече съществува, за 
прилагането на ставката на 
съфинансиране от 100 % не е нужно 
решение на Комисията, а само 
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уведомление. За да се ползват от 
съфинансирането със ставка 100 %, 
държавите членки трябва да 
осигурят насочването на най-
малко 30 % от подкрепата към 
местните власти и организациите 
на гражданското общество; 

 Националните власти имат право да 
финансират както извънредни, така 
и дългосрочни мерки за 
интегриране (напр. за 
инфраструктура за образование 
или настаняване и др.) на 
граждани от всяка трета държава 
или лица без гражданство; 

 За периода 2021–2027 г., за да се 
осигурят бързо допълнителни 
ликвидни средства за държавите 
членки, по механизма „Гъвкава 
помощ за териториите“ 
плащанията на предварително 
финансиране за програмите, за 
които се получава подкрепа от 
ЕФРР, Европейския социален 
фонд плюс (ЕСФ+) и Кохезионния 
фонд, се повишават на 3.5 
милиарда евро. Първият 
допълнителен транш 
предварително финансиране ще 
бъде платен през 2022 г., незабавно 
– за вече приетите програми, и 
след приемането на новите 
програми – за тези, които още не са 
одобрени. Вторият допълнителен 
транш предварително 

финансиране ще бъде платен през 
2023 г. Всички държави членки ще 
се ползват от допълнителното 
предварително финансиране 
пропорционално на националните 
отпуснати бюджетни средства; 

 Чрез механизма „Действия по линия 
на сближаването за бежанците в 
Европа“ вече бе въведена 

възможността по линия на ЕФРР и 
ЕСФ да се финансират проекти, 
които са в обхвата на другите 
фондове. Посредством механизма 
„Гъвкава помощ за териториите“ 
останалите ресурси в Кохезионния 
фонд може да се използват за 
финансиране на операции от 
обхвата на другите два фонда въз 
основа на разпоредбите, 
приложими за тях; 

 Проектите, при чието изпълнение 
има забавяне поради недостиг на 
суровини и работна ръка или 
поради повишение на цените, 
може да бъдат частично 
прехвърлени към периода на 
финансиране 2021–2027 г. дори ако 
поради изменените разпоредби 
някои области вече не отговарят 
на условията за подкрепа. Тази 
възможност е открита за 
проектите с инвестиции за над 1 
милион евро, които са в процес на 

изпълнение. 
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"Дигитален ноември" в Бургас 

 

"Дигитален ноември" е инициатива 
на община Бургас и DIGIHUB, която 
има за цел да представи събития, 
насочени към дигитализацията, 
предприемачеството и 
технологиите. Информация за 
включените дотук събития ще 
откриете в следния 
линк: https://linktr.ee/digital.novem
ber. 

Членовете на мрежата БулевАрт 
също се включват в Digital 
November. Те са приготвили 
нестандартна програма за 
Дигитален детокс, която дава 
възможност да се откъснем от 
мрежата и да се забавляваме без 
технологии. 

Програмата на Digital November е 
отворена и всеки, който желае да се 
включи или да организира събитие, 

може да изпрати линк, кратка 
информация или идея 
на invest@burgas.bg. За да 
получавате известие за всяко 
новодобавено събитие, следва да се 
абонирате от бутона “Subscribe” в 
горния десен ъгъл. 

Първото присъствено събитие е на 2 
ноември в новото споделено 
пространство за работа в Триа Сити 
Център, където експерти от 
Югоизточния дигитален 
иновационен хъб ще представят 
конкретни решения в областта на 
информационните и 
комуникационни технологии и 
киберсигурността. Те са част от 
допустимите мерки, с които 
бургаските малки и средни 
предприятия могат да 
кандидатстват за финансиране по 
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Националния план за възстановяване и устойчивост. 

  

ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ 
ПРИЛАГАНЕТО НА ПМДР 2014 - 2020 Г. ЗА ПЕРИОДА 13.11.2015 
Г. – 31.12.2018 Г. 

 

ДОКЛАД ПО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 
ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА ПРОГРАМА ЗА 
МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014 - 2020 г. ЗА ПЕРИОДА 13.11.2015 г. – 
31.12.2018 г. МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК. 

Писмо за одобрение на доклад по наблюдение и контрол на 
въздействието върху околната среда може да намерите ТУК. 

 

Euronews OCEAN Сезон 4, Епизод 10, „Синята революция“: 
Как отглежданите морски водорасли са полезни за нас и 
планетата 

OCEAN е издание на 
Euronews в сътрудничество с 
Генерална дирекция „Морско дело 
и рибарство“ (MARE). Сезон 4 
включва месечни 8-минутни 

видеоклипове, в които могат да се 
гледат очарователни проекти и 
разработки, свързани с океана и 
крайбрежните общности. 
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В този видеоклип може да 

видите: В чистите крайбрежни води 
на Западна Швеция, недалеч от 
Гьотеборг, десетки километри 

въжета висят окачени точно под 
водната повърхност. Това е 
плантация за морски водорасли — 
нов земеделски обект, работен от 
Gaëtan Zackrisson и неговия екип. 
  

Сезонът на засяване е и днес 
те са тук, за да засадят още въжета с 
малки фиданки от водорасли. 
Морската маруля или Ulva е 
експериментална култура, която 
обикновено не се отглежда във 
ферми в морето. 
  

„Тези фиданки дойдоха от 
лабораторията тази сутрин — ще го 

пуснем в морето, за да растат тук. 
Много е хубаво. Много е малък 
материала, но ще стане около 20, 30, 
50 сантиметра дълъг - така че ще 

става за хрупкава салата“, обяснява 
Gaëtan Zackrisson, разработчик на 
процеси и култивиране – Nordic 
Seafarm. 
  

Излъчван от 2019 г., OCEAN 
включва епизоди за защитени 
морски зони, дребномащабен 
риболов, океанска енергия, 
аквакултури, ННН риболов, 
устойчив риболов и много други. 
Ако сте пропуснаи епизод може да 
го гледате на Euronews. 

  
            Видеоклипът може да 
гледате тук.  

 

Заместник-министър Събев: Предвидени са 6 милиона евро 
за компенсации на засегнатите оператори в рибарския сектор у 
нас от войната в Украйна 
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Предвидени са 6 милиона 
евро от Европейския фонд за морско 
дело и рибарство (ЕФМДР) за 
компенсации на засегнатите 
оператори в рибарския сектор у нас 
от войната в Украйна. В тази връзка 
очакваме да се обяви прием по 
Програмата за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г. до края на 
месец ноември, но това е свързано с 

изпращане на заявление за 
изменение в програмния документ 
до ЕК и очаквано одобрение. Това 
заяви заместник-министър Георги 
Събев на Осмата годишна среща на 
Националната рибарска мрежа и 
обучението на Тематична група 
"Сътрудничество", които се 
провеждат в периода 27-28 октомври 
2022 г. в гр. Пловдив. 

„Компенсациите са насочени 
към трите основни направления в 
сектора - за временно 
преустановяване на дейност за 
риболовни кораби, финансова 
помощ заради увеличени разходи в 
преработката, както и при 

аквакултурите“, обясни заместник-
министърът. Той уточни, че се 
планира горната граница на 
компенсациите да е до 200 000 лв. 

На срещата се обсъждат 
темите, свързани със социалното 
включване, добавяне на стойност и 
промотиране на териториите, както 
и предизвикателствата при 
планирането за следващия 
програмен период. „Трябва да 
ползваме опита на други държави 
членки за оперативни решения и 
добри практики при прилагането на 
морската програма“, категоричен бе 
земеделският заместник-министър. 
По думите му след одобрение на 
българската Програма за морско 
дело, рибарство и аквакултури 
/2021-2027 г./ ще стартира 
подготвителна мярка за стратегиите 
по подхода Водено от общностите 
местно развитие в рибарските 
райони. 

 

Обсъждане на разработените/актуализирани методики за 
картиране и природозащитно състояние на типове природни 
местообитания по „Натура 2000 в Черно Море“ 
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На 31 октомври 2022 г. експерти от Звеното за управление на Националната 
рибарска мрежа участваха в работна среща, организирана от Министерството на 
околната среда и водите за обсъждане на разработените/актуализирани методики 
за картиране и природозащитно състояние на типове природни местообитания по 
проект „Натура 2000 в Черно Море“, финансиран по оперативна програма 
„Околна среда 2014-2020 г.“   

Методиката е публикувана на следния 
линк:  https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZN1DuVZLqM3N7vaCNQKjmuk
WcFU9zEdNUcy 

  

 

Бяла е Европейски град на спорта за 2023 година 

 

През 2023 година Бяла ще е 
„Европейски град на спорта“. С тази 
титла Бяла влиза в голямото 
семейство на европейските градове 
и столици на спорта, което вече 
наброява над 3 000 населени места в 
целия свят, информира БНР. 

Морският град бе посетен от 
експерти от Асоциацията на 
европейските градове столици и 
градове на спорта (ACES EUROPE), 
със задача да оценят кандидатурата. 
След проверката на спортната 
инфраструктура и презентацията, с 
която кандидатурата бе защитена, 
генералният секретар на ACES 
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EUROPE – Хюго Алонсо обяви, че 
той и колегите му са останали 
очаровани от видяното. Бяла получи 
много висока оценка и показа, че 
градът е готов да бъде част от 
инициативата през следващата 
година. Титлата ще бъде връчена на 
6 декември в Европейския 

парламент. 

За 2023 в европейския град на 
спорта Бяла са планирани десетки 

състезания и спортни активности – 
турнири по футбол, волейбол, тенис 
и стрийт баскетбол, състезания по 
ориентиране, плажни спортове, 
плуване, колоездене и триатлон, 3-
дневен спортен фестивал с отворени 
тренировки по пилатес, зумба и 
стречинг, тренировъчни лагери, 

семинари и обучения. 

 

НРМ публикува Доклад за нови процеси и маркетингови 
техники за проектиране, популяризиране и обзор на 
продукти/услуги в песка-туризма 

 

На провелите се събития в 
периода 27 – 28 октомври 2022 г. в 
гр. Пловдив, организирани 
от Звеното за управление (ЗУ) на 
Националната рибарска мрежа 
(НРМ) съвместно с Дирекция 
„Морско дело и рибарство“ в 
Министерството на земеделието – 
Управляващ орган (УО) на 
Програмата за морско дело и 
рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 
г.  изключително голям интерес 
предизвика темата, свързано 

с възможностите за риболовен 
(pesca) туризъм в България. 

В изпълнение на желанието н
а участниците във форумите ЗУ пуб
ликува в ел. страницата на НРМ, в р
аздел „Библиотека“, в рубриката „Д
оклади и анализи“ обобщен, сравни
телен доклад за нови процеси и мар
кетингови техники за проектиране, 
популяризиране и обзор на продукт
и/услуги в песка-туризма на Морск
и клъстър България – „Иновации за 
професионалистите в песка-туризъм 
дейности“. 
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Докладът може да видите тук. 

 

Присъединете се към Европейския ден на морето 2023 г. в 
Брест, 24-25 май 2023 г. – кандидатствайте с ваш семинар! 

 
Европейският морски ден 

(EMD) 2023 отново ще се проведе 
като пълноценно физическо 
събитие в Брест, Франция на 24-25 
май 2023 г. 
  

EMD 2023 се организира от 
Европейската комисия, град Брест, 
генералния секретариат за морето и 
регион Бретан и ще предложи 
богата програма, включваща: 
  
-          Откриваща сесия с ключови 
речи; 
-          Панели на високо ниво, 
предлагани от Комисията относно 
най-новите развития на 
европейските морски политики; 
-          Многобройни висококачествени 
семинари, организирани от морски 
заинтересовани страни; 
-          Сценични сесии, представящи 
вълнуващи сини проекти; 

-          Изложба с най-новата 
информация за дейностите на 
синята икономика; 
-          Възможности за работа в мрежа. 
  

Като първа стъпка Комисията 
призовава всички заинтересовани 
страни да кандидатстват за 
организирането на семинар до 23:59 
часа на 6 декември 2022 г. 

Всички подробности за това 
как да кандидатствате може да 
видите от тук. 

  
Регистрацията ще започне 

през март 2023 г., ао повече 
информация ще бъде налична на 
уебсайта на Европейския ден на 
морето. 
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По-важното от осмата годишна среща на Националната 
Рибарска мрежа и заседанието на Тематична работна група 
„Сътрудничество“ в Пловдив 

 

 

В периода 27 – 28 
октомври  2022 г. в конферентната 
зала „Париж“  на „Гранд хотел 

Пловдив“, гр. Пловдив Звеното за 
подкрепа на Националната 

рибарска мрежа съвместно с 
Дирекция „Морско дело и 

рибарство“ в Министерството на 
земеделието – Управляващ орган 
(УО) на Програмата за морско дело 

и рибарство (ПМДР) 2014 – 2020 г. 
организираха осмата годишна 
среща на Националната Рибарска 
мрежа и заседание на Тематична 
работна група „Сътрудничество“. 

Събитията бяха открити 
от заместник-министъра в 
Министерството на земеделието г-
н Георги Събев, изпълнителния 
директор на ИАРА доц. д-р Ваня 
Стаматова и г-н Стоян Котов, 
директор на дирекция „Морско 
дело и рибарство“ 
в Министерството на земеделието, 
УО на ПМДР. 

 
В своята реч зам. министър 

Събев заяви: „Радвам се, че 
Националната рибарска мрежа 

оправда своята мисия да събира 
различни заинтересовани страни и 

да обсъжда с тях актуални въпроси в 
подкрепа на подсектора 
аквакултура, рибарство, 
преработка...“. Той съобщи на 
участниците изключително 
положителна новина, че са 
предвидени 6 милиона евро от 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство (ЕФМДР) за компенсации 
на засегнатите оператори в 
рибарския сектор у нас от войната в 
Украйна. В тази връзка очакваме да 
се обяви прием по Програмата за 
морско дело и рибарство 2014-2020 г. 
до края на месец ноември, но това е 
свързано с изпращане на заявление 
за изменение в програмния 
документ до ЕК и очаквано 
одобрение, допълни зам. министър 
Георги Събев. 
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В своето слово доц. д-р 

Стаматова заяви: „На първо място 
искам да благодаря на екипа на 
Националната рибарска мрежа за 
поканата да участвам в този 

интересен форум. Отскоро съм 
изпълнителен директор на ИАРА и 
това е първата годишна среща, на 
която присъствам. Надявам се да 
имаме още полезни инициативи. За 
мен форматът и тематиката на 
форума са изключително 
интересни. Виждам, че специално 

място се обръща за ролята на 
жените в аквакултурите. Надявам се 
на бъдещо ползотворно 
сътрудничество с рибарската 
мрежа“. 

 

 
 
Г-н Котов благодари на НРМ за 

поканата. Той уведоми 
присъстващите, че момента в който се 
намира УО на ПМДР е изключително 
ключов, тъй като пред финал е 
одобрението на новата Програма за 
морско дело, рибарство и 
аквакултури, същевременно че се 
работи по две изменения на 
настоящата ПМДР. „На този етап сме 

провели консултации с 
представители на сектора, за да се 
установи коя би била най-удачната 
схема за компенсиране, тъй като няма 
единно решение, с оглед 
спецификата на влияние на подобен 
вид сътресение на пазара, като 
повишаване на цени...“, заяви още г-н 
Котов. 
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Участие в събитията взеха над 
50 представители от областта 
на морското дело и рибарството, 
представители на НПО и 
браншови организации, 

ангажирани с устойчивото 
развитие на сектора, 

представители на местни и 
държавни власти и Института по 
рибарство и аквакултури 

 

  

 
 
Темата на осмата годишна 

среща на НРМ на 27 октомври 
бе „Социално включване, добавена 
стойност и промотиране на 
териториите“ и бе структурирана в 
четири пленарни сесии. 

По темата на „Приоритетни 
направления в рибарството – 
аквакултура, риболов, преработка, 
добавена стойност/пазари“ 
презентация направи – д-р Йордан 
Господинов, изпълнителен 
директор на Асоциация на 

http://www.nrmbg.com/
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производителите на рибни продукти „БГ Фиш“. 
 

 
 
По-важните акценти включваха: 
Д-р Господинов представи 

типовете аквакултурапроизведените 
количества за 2020 г. в България и 
фермите, които включват: 

  
  Регистрирани стопанства в 

БАБХ 769 бр., от които 18 бр. за 
черни черноморски миди. 

  Над 3200 язовира и други водни 
обекти потенциално 
развъждащи риба. 

  Над 200 стопанство за 
студенолюбиви видове, от 
които 10 броя произвеждат над 
90% от тези видове. 

  Над 550 стопанства за 
топлолюбиви видове, от които 
10 броя произвеждат над 75% 
от тези видове. 

Тенденциите, които стоят пред 
този подсектор са: 

 Пъстървовъдството-расте. 
Единственият сектор от 
животновъдството, който 
бележи двоен ръст през 
последните 25 години. Силно 
експортно ориентиран. 

 Шарановъдството-бележи ръст. 
 Черни миди-разнопосочни 

тенденции 

http://www.nrmbg.com/
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 Други видове-предимно 
неуспешни опити/бяла риба, 
сом, кохосьомга, водорасли 

При пъстървата се отчита 
висока добавена стойност, шарана 
малка, мидите малка 

Д-р Господинов заключи, че 
предимно прекупвачите реализират 
печалба с изключение на пъстървата. 
Липсва организация на пазара на 
риба и слаба политика в областта на 
рибарството и аквакултурата. Нужни 
са законодателни промени и 
експерти и експертно прилагане на 
правилата. 

Стано ясно, че перспективите 
пред подсектора са 
благоприятни. Производството ще 
расте по ред причини, в които се 
включват: 

1.      Европейска политика 
2.      Населението в световеин 

мащаб расте 
3.      Пазара се развива 
4.      Консуматора е 

информиран 
5.      Доказано качество и 

безопасност 
6.      Цени достъпни и за 

бедни и богати 
Беше разгледан и сектор 

рибарство, видовете риболов и 
уловите, като са регистрирани 
следните: 

  От Черно море-8 920 457 тона за 2021 г. 
           34 вида се ловят, като 

стопанско значение 
имат: 

           -цаца 3 478 тона 
           -рапан 2166 тона 
           -хамсия 1176 тона 
           -бяла мида 758 тона 
           -барбун 485 тона 

           -лефер 302 тона 
           -сафрид 274 тона 
           -калкан 70 тона 

           От река Дунав-69 тона 
Тендециите, които стоят пред 

сектора са: 
  Устойчивост за стопанският 

едромащабен риболов. 
  Скрапиране и намаляване на 

риболовният капацитет. 
  Устойчивост  дребномащабният 

риболов в Черно море чрез 
обединение в асоциации и/или 
организации на производителите. 

  Риболовът в река Дунав е с ниска 
тенденция за развитие и устойчивост 
на този етап.  

В заключение Д-р Господинов 
посочи, че при затворен цикъл е 
възможна висока добавена стойност. 

Регистрираната преработка сочи 
следното: 

-       От собственнr улови-15 хил тона 
-       От собственна аквакултура-15 хил 

тона 
-       От внос -50-60 хил тона 
-       Износ 10-15 хил тона 

Предприятията в сектора са 55 
•   Видове продукти-свежи, 

пресни,сурови, охладени, 
замразени, пушени, веяни, 
консервирани 

•   Произведени количества-
липсва цялостна 
информация. Данните от 
НСИ са статистическа извадка 
и не са свободно достъпни. 

Тенденции пред предприятията: 
  Все повече ще се развива преработката 

поради; 
  Експортната ориентираност на 

сектора; 
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  Много високо ниво на 
качеството и гарантирана 
безопасност на българските 
продукти; 

  Голямо търсене на 
международният пазар. 

Продукията се реализира 
на вътрешен и общ Еропейски пазар, 
както и в трети страни. 

 
         

  

 

 
 

 
Изведените препоръки, за да се 

създаде ефективна организация на 
пазара на риба и миди: 

-       Липсват места за първа 
продажба/борси, тържища; 

-       Първа продажба се осъществява 
на произволни, 
нерегламентирани места от 
прекупвачи; 
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-       Търгуват се и риба и миди в 
насипно състояние без 
опаковка и етикет съгласно 
изискванията; 

-       Не може да се осъществи 
обратна проследяемост; 

-       Суровини и храни от животински 
произход с неизяснен произход се 
конфискуват и подлежат на 
унищожение. 

Необходимост от подкрепа за 
подобряване системите за 
проследяемост 

 Подобряване на всички 
регистри на 
МЗХГ/БАБХ/ИАРА, които са 
носители на информация за 
обектите предлагащи 
продкти с гарантирана 
безопасност и качеството; 

 Взаимовръзка и допълване 
контролната дейност на 

ИАРА и БАБХ, за да не се 
получава празнота в 
контрола; 

 Изграждане на съоръжения и 
места за първа продажба; 

 Използване на съществуващите 
места за първа 
продажба/предприятия, 
цехове и борсата в Бургас. 
/Необходимо е Заповед на 
Министъра да се издаде, 
която да регламентира 
местата за първа продажба; 

 Насрещен контрол и прилагане 
строгостта на закона за 
храните и ЗВМД относно 
нарушителите. 

Темата предизвика 
изключителен интерес и дебати сред 
участниците в годишната среща на 
НРМ. 
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Вторият тематичен панел 
„Социално включване – жените и 
уязвимите групи в Синята 
икономика: икономически 

дейности, водещи до засилено 
участие на жените“ беше представен 
от Тихомира Трифонова, привлечен 
експерт на НРМ. 

 

 
 
Основни акценти от 

презентацията: 
В глобален план: жените играят 

значима роля в дребномащания 
риболов, обработката и продажбите 
на риба и аквакултурата, но техния 
труд все още е непризнат и често е 
неплатен 

В Европа: благосъстояние, 
социални и икономически въпроси в 

контекста на управление на 
риболова, екологична стойност на 
участието на жените. 

В България: ситуацията има 
типичните характеристики на 
европейските дребномащабни 
крайбрежни риболовни стопанства с 
три основни особености 
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Темата предизвика дебат, 

оживено се обсъждаха въпроси като: 
         -       Защо е актуален въпросът за 

жените в рибарския сектор? 
         -       Какво търсят жените, работещи в 

сектора и има ли разлика в нагласите 
         между мъже и жени? 

         -       Какви дейности изпълняват най-
често жените в сектора? 

         -       Има ли други значими 
разделения? Какви измерения има 
това разделение? 

         -       Как да се постигнат целите за 
признаване и засилване на ролята на 
жените в сектора и т.н. 

Накрая всички участници в 
годишната среща се обединиха като 
заключиха, че жените в рибарския 
сектор в България заемат ключови 
позиции в сектора и основно те са 
мениджърите на преуспяващи 
преработвателни предприятия. 
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Годишната среща продължи с темата: „Европейски инициативи за 
популяризиране на ролята на жените в Синята икономика“.

 
 
 
Презентацията представи 

отворена схема за безвъзмездно 
финансиране на ЕК, която цели да 
увелич участието на жените 
в различните сектори на Синята 
икономика – рибарство, аквакултури, 
корабостроене, морски транспорт, 
възобновяема енергия, синя 
биоикономика. 

Финансирането ще възлиза 
на 90%, като предназначението на 
помощта е насочено 
за преодоляване на съществуващите 
ограничения във всички аспекти на 
морското дело и в частност наемане, 
обучение, изграждане на капацитет, 
техническо сътрудничество и 
популяризиране така, че всички да 
могат да участват в дейностите на 
устойчивата синя икономика. 

Друг акцент в презентацията 
бе отворената схема за 

кандидатстване „Синя кариера за 
устойчива синя икономика“ 

Тя ще подкрепи иновативно 
сътрудничество между индустрията 
на синята икономика и 
образователни академични и 
професионални институции в 
морския сектор на всички нива за: 

◉    Изграждане на имения, 

професии и кариери, 
както и придобиване на 
интердисциплинарни 
умения за засилване на 
цифровизацията и 
позеленяването на 
работните места; 

◉    Запознаване на 

активната работна сила с 
модерните стандарти и 
практики; 
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◉    Привличане на учащи и 

млади професионалисти 
за преодоляване на 
проблема със 
застаряващата работна 
сила. 

Разгледани бяха въпроси 
за още възможности за 
Синя кариера за устойчива синя 

икономика основно, Замърсяването в 
Черно море и др. 

Последният тематичен модул: 
„Туризмът като съществен елемент на 
Синята икономика в България – как 
представяме и „продаваме“ 
рибарските територии“ бe представен 
от Станка Делчева - привлечен 
експерт към НРМ. 

 

   
 
По важните акценти 

включваха: 
Основни факти за Синята 

икономика на България 
  

◉    Формира около 3% от 

общата заетост и около 
2% от Брутната добавена 

стойност по факторни 
разходи. За 2020 г. 
стойностите са съответно 
3,4% от заетостта и 1,9% 
от БДС; 

◉    Бреговият и морски 

туризъм е най-важният 
подсектор с над 79% от 
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заетостта в синята 
икономика и над 2/3 от 
БДС към 2019 г.; 

◉    Живите морски ресурси 

са вторият по важност 
подсектор с 9,4% и от 
заетостта и от БДС за 
синята икономика през 
2019 г.; 

◉    Сектори като 

Корабостроене и ремонт 
и Пристанища 
генерират значима част 
от БДС при сравнително 
по-ниска заетост; 

◉    Към момента няма 

добив на Енергия от 
морето. 

  
Беше представена спецификата 

на бреговия и морски туризъм, 
Докладите за развитието на синята 
икономика в 
ЕС, https://blueindicators.ec.europa.eu

/published-reports_en, Докладът на 
Световната банка за 
България, https://documents1.worldba
nk.org/curated/en/938781616698365644
/pdf/Bulgaria-Toward-Blue-Economy-
Development.pdf 

Интерес предизвикаха 
представените Добри практики на 
проектите на: 

◉    Полша, Opole Region FLAG, 

проект „Съвместно 
промотиране за нарастване на 
местните доходи“, 
декември 2020-декември 2021, 
бюджет €81 454; 

◉    Италия, Costa dei Trabocchi 

LEADER LAG, проект 
„Дестинация за устойчив 
туризъм“ /проект SUSTAIN 
IT (обучения); 

◉    Полша, Słowińska Grupa 

Rybacka, публикуване на 
Словински рибарски маршрут, 
бюджет € 1 200; 

 
 
Презентациите от Осмата 

годишна среща на Националната 
рибарска мрежа може да видите тук. 
 

Обществените обсъждания 
продължиха на 28 октомври 2022 г. 
със заседание на Тематична работна 
група „Сътрудничество“ на тема: 
„Предизвикателства при 
планирането на следващия 

програмен период“. По първата 
пленарна сесия  Морски клъстър 
България представи проект 

за Иновативно обучение за 
професионалисти по риболовен 
(песка) туризъм Проект № 2020-1-
LV01-KA202-077503. Целта на 
проекта PESCAVET е да подкрепи 
развитието на крайбрежните 
общности и морския сектор в 
Средиземно и Черно море, чрез 
качествени и иновативни курсове за 
обучение на професионалисти, 
свързани с песка-туризъм. 
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Бяха представени и 

възможностите за риболовен (pesca) 
туризъм в България, които включват: 

  
●             Професионалистите в 
риболовния и туристическия 
бизнес (млади и на средна 
възраст) са мотивирани и 
убедени, че песка-туризмът е 
много добра поддържаща 
дейност за риболовния бизнес 
и може да 
подобри преживяванията на 
туристите; 
●             Организиране на песка 
туристически обиколки 
(развлекателно обучение, 
наблюдение, практика в 
риболовни дейности) и 
посещения на места с 
природно и културно 
наследство, включително под 
вода, по крайбрежието на 
Черно море; 

●             Посещения на 
традиционни рибарски селища 
и дегустиране на 
местната гастрономия 
(черноморска кухня), 
запознаване с риболовните 
традиции и работа, пазаруване 
на прясна уловена риба от 
рибари; 
●             Практикуване на песка 
туризъм в нисък сезон - април, 
май, септември и октомври за 
индивидуални туристи, силно 
заинтересовани от 
местния живот, традиции и 
култура, екотуризъм, 
традиционен риболов, а в 
разгара на сезона - за туристи с 
развлекателна цел; 
●             Практикуване на песка 
туризъм в партньорство с 
румънски рибари или 
с компании за песка туризъм. 
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Темата предизивка 
изключителен интерес и дебати. В 
резултат – Морски клъстър България 
информира участниците в работната 
група за изработения от тях обобщен, 
сравнителен доклад за нови процеси 
и маркетингови техники за 
проектиране, популяризиране и 
обзор на продукти/услуги в песка-
туризма – „Иновации за 
професионалистите в песка-туризъм 
дейности“, който ЗУ на НРМ 
публикува на ел. страница. 

 
 

 
 

 Форумът продължи с 
представянето на проект 
„Предприятие за европейска 
мрежа“, Възможности за МСП в 
рибарството и аквакултурите на 
Морски клъстър България. 

 
 
Бяха представени основните 
направления на мрежата, осигуряване 
на партньори за сътрудничество в 
мрежата и т. н. 

  
Работната група продължи с 

втори тематичен панел, свързан 
с анализ и оценка на изпълнението на 
стратегиите за ВОМР 20214-2020 г. 

 

 
 
Бяха представени основните 

изводи от прилагането на подхода 
ВОМР, които сочат че: 

  Общият напредъкът по 
използване на средствата от 
определените бюджети на 
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отделните МИРГ към ноември, 
2021 г. може да бъде определен 
като задоволителен, като 
надхвърля една трета от общия 
бюджет, предназначен за 
реализация на стратегиите за 
развитие на местните рибарски 
групи; 

  Анализът на финансираните в 
рамките на Стратегиите 
договори показва, 
че  преобладават договори за 
финансиране на публични 
мерки (предимно 
дребномащабна публична 
инфраструктура), както и 
мерки, насочени към 
промотиране на туристическия 
и културен потенциал на 
рибарските територии. Тези 
типове проекти се изпълняват 
от публични бенефициенти 
(общини), както и от 
неправителствени 
организации; 

  Като възпиращи фактори за 
наличие на интерес към 
мерките се определят 
сравнително ниското ниво на 
подготвеността на 
бенефициентите за подготовка 
и изпълнение на проекти, 

забавянето в стартирането на 
процедурите, високата 
административна тежест 
(особено в началото, през 2018 
г. при отсъствие на одобрени 
процедури, документи, 
методики), несигурността, 
която неяснотите по 
процедурите за финансиране и 
наблюдение оказват върху 
потенциалните бенефициенти; 

  → Като съществен възпиращ 
фактор се определя и 
прилагането на двукратна 
оценка на представените 
предложения (от МИРГ и от 
УО) и свързаното с това 
забавяне, но също и 
класирането в някои случай на 
проекти, които не създават 
очакваната от местната 
общност добавена стойност. 
Представено бе изпълнението 

на Стратегиите на МОМР, Външни 
оценки по прилагането на подхода 
ВОМР по ПМДР изпълнение на 
индикаторите по Приоритет на 
Съюза 4 "Увеличаване на заетостта и 
териториалното сближаване" ПМДР 
2014-2020, мониторинг и оценка от 
страна на МИРГ и т. н. 
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Събитието продължи с 

представяне на компенсациите за 
смекчаване на последиците от 
агресивната война на Русия срещу 
Украйна. По важните акценти 
включваха: 

Какво предприе УО, за да 
подпомогне операторите на сектор 
„Рибарство“? 

Управляващият орган 
предприе активни действия: 

•      срещи с представители на 
сектора и обмяна на 
мнения; 

•      изслушвания в Народното 
събрание; 

•      писма до ЕК, преговори и 
срещи на високо равнище, 
с които да се алармира за 

нуждата от навременна 
компенсация на сектора от 
бюджета на ПМДР; 

В отговор на това искане 
Европейската комисия пое 
ангажимент за бързо и навременно 
решение чрез финансовите средства 
на Европейския фонд за морско дело 
и рибарство 2014-2020 г. 

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 
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сътресението на пазара, причинено от 
тази агресивна война, върху веригата 

на доставки на продукти от риболов и 
аквакултури. 

 

 
 
Предоставени на сектора: 

-       Компенсации на операторите 
заети в стопанския риболов за 
временно преустановяване на 
риболовните дейности поради 
опасност за сигурността на 
риболовните дейности или 
възпрепятствана 
икономическата 
жизнеспособност на 
риболовните операции 
(съгласно чл. 33, параграф 3 от 
Регламент (ЕС) 508/2014); 

-       Компенсации за стопанствата за 
производство на аквакултури и 
преработвателните 
предприятия за пропуснатите 
от тях приходи и за 
допълнителните разходи, 
които са понесли поради 
сътресението на пазара, 

причинено от агресивната 
война на Русия срещу Украйна 
и последиците от тази агресия 
върху веригата на доставки на 
продукти от риболов и 
аквакултури. 

Представени бяха критериите за 
допустимост, видовете разходи, които 
се покриват от Програмата и 
предстоящите бъдещи действия. 

 
Презентациите от заседанието 

на Тематична работна група 
„Сэътрудничество“ може да видите 
тук. 

Осмата годишна среща на 
Националната Рибарска Мрежа и 
работата на Тематичната работна 
група преминаха в конструктивен дух 
и изключително изявен 
професионален интерес. 
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УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДВЕ ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА 
ПРОЕКТИ ПО ПМДР 

 

На основание чл. 26, ал. 7, т. 3 от Закона за управление на средствата от 
Европейските структурни и инвестиционни фондове и чл. 11, ал. 5, т.2 от 
Постановление № 162 на Министерския съвет от 05.07.2016 г. за определяне на 
детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове за периода 2014-2020 г., Управляващият орган на Програмата за 
морско дело и рибарство 2014-2020 г. Удължи срока за подаване на проектни 
предложения по две процедура чрез подбор на проекти. Процедурите са 
BG14MFOP001-4.119 „Диверсификация на рибарската територия в дейности 
като туризъм, култура и услуги” и BG14MFOP001-4.108 „Производствени 
инвестиции в аквакултурите”. 

Крайният срок за подаване на документи по процедурите се изменя до 
до 17:00 ч. на 28.11.2022 г. 

Условията за кандидатстване с удължения срок може да видите на 

ЕДИННИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ. 
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