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СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА 
ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.101 ''ПОДКРЕПА ЗА 
ИНФРАСТРУКТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ 
СРЕДАТА НА ЖИВОТ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
ЧРЕЗ ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ 
ДАДЕНОСТИ” ОТ СВОМР НА МИРГ „БЯЛА- ДОЛНИ ЧИФЛИК 
– АВРЕН“ 

 

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на 
Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) обяви 
процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.101 МИРГ БЧС Бяла-
Долни чифлик-Аврен Мярка 3 Подкрепа за инфраструктура и дейности за 
подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно 
използване на екологичните дадености от Стратегия за ВОМР на МИРГ БЧС 
Бяла- Долни чифлик- Аврен. 

Чрез Mярка 3 “Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване 
средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на 
екологичните дадености” се цели: 

 Да се подобри околната среда в територията на МИРГ; 
 Да се подобри инфраструктурата и средата на живот в територията на 

МИРГ; 
 Да се съхранят местни обекти на националното природно и 

архитектурно наследство. 
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Прилагането на мярката е насочено към подобряване на 
инфраструктурата и/или услугите в отрасъл туризъм на територията на РО. 

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в мярка 3 “Подкрепа за 
инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на 
околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености” 
реализираните проекти по мярката трябва да доведат до: подобрени услуги 
или инфраструктура за общността. . 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 499 318,78.00 лева, 

като максималният й размер за един проект не трябва да надвишава 390 000 
лева. 

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя 
за следните дейности: 

1. Проучвания в партньорство с университети и други институции за 
предприемане на мерки за защита на брега, пристанища и други.  

2. Инвестиране в инфраструктура, насочена към експлоатирането на 
крайбрежните зони и зоните край язовири (като например създаване на зони за 
отдих, облагородяване на плажове, въвеждане на електричество и питейна 
вода, както и дейности свързани с наблюдение на околната среда и подобни 
интервенции, включително закупуване и инсталация на временни дървени 
постройки (обсерватории, места за сядане, кошчета, пейки, маси и други 
подобни); 

3. Изграждане, рехабилитация или реконструкция на инфраструктура 
за подобряване средата на живот: паркове, алеи, тревни площи, ограждения, 
детски кътове и площадки, спортни съоръжения, външни площадки, 
изграждане на тротоари, осветление, павиране и други; 

4. Инфраструктурни дейности за преобразуване на съществуващи 
пътеки и осигуряване на достъп до места за наблюдение на околностите, 
реконструкция на каменен паваж и градеж от камъни, подобряване на достъпа 
чрез почистване от растителност, дребни изкопни работи и други; 

5. Реставрация на сгради за обществено ползване с особена 
архитектурна и културна стойност или дейности свързани с подобряване 
състоянието на съществуващи сгради свързани с друг вид социални и културни 
дейности; 

http://www.nrmbg.com/
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6. Инвестиции за облагородяване на зоните около рибарските 
съоръжения: изграждане и подобряване на битово-санитарни условия, зони за 
отдих за рибарите, компютърен клуб, санитарни помещения, складова база за 
рибарските уреди; 

7. Инвестиции в изграждане на довеждаща инфраструктура, 
електроснабдяване, водоснабдяване, комуникации; 

8. Инвестиции в малки пречиствателни съоръжения; 

9. Инвестиции за опазване и експониране на паметници на културата 
и архитектурата; 

10. Съхранение и преработка на отпадъци и мерки за намаляване на 
отпадъците (в бизнеса или екологията); 

11. Изграждане и/или приспособяване/обновяване на обществени 
сгради и друга недвижима общинска собственост, свързани с развитие на зони 
за отдих и спорт; 

12. Изграждане/реставриране на центрове за обществени услуги – 
интернет-клубове, мобилни центрове и др.; 

13. Дейности за информация и публичност. 

  Всички проекти трябва да са тематично свързани с рибарството, 

аквакултурите, сектор „Рибарство“ като цяло или произхождащи от 
рибарството и аквакултурите продукти или с основни рибарски обекти, като 
вътрешни водоеми и морето, включително природното биоразнообразие в тях.  

  Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и пълният пакет 
документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния 
информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни 
фондове: https://www.eufunds.bg, в Информационната система за управление 
и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове и на интернет страницата на МИРГ БЧС Бяла- Долни чифлик- Аврен-
  http://flag-bda.org/ . 

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

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат 
разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди 
крайния срок за подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси 
могат да се задават в ИСУН 2020 чрез модул “Електронно кандидатстване“, 
процедура BG14MFOP001-4.101 МИРГ БЧС Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 3 
Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и 
опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните 
дадености. 

            Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.00 ч. часа 
на 02 март 2022 г. 

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО 
ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-
4.106 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО, БЕЗОПАСНОСТТА И 
УСЛОВИЯТА НА ТРУД НА РИБАРИТЕ” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА 
ВОМР НА МИРГ "ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК" 

 

През м. декември 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 № BG14MFOP001-4.106 „Подобряване на 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://eumis2020.government.bg/
https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/pmdr/editor/new_logos-PMDR_bg.png


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

6 
 

здравето, безопасността и условията на труд на рибарите” , мярка 1.2.1 
„Подобряване на здравето, безопасността и условията на труд на рибарите” от 
стратегията за ВОМР на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“. 

Предвиденият бюджет по процедурата е 100 000 лв. безвъзмездна 
финансова помощ, от които 85 000 лв. са от Европейския фонд за морско дело и 
рибарство и 15 000 лв. национално съфинансиране. 

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените 
документи можеха да се изпращат до 17:00 ч. на 15.12.2021 г., на електронна 
поща pmdr@mzh.government.bg.  

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

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за 
изпълнение по процедурата са публикувани на Единния информационен 
портал на ел. адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr. 

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКЛАД ЗА 
ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПМДРА 2021-2027 Г. 

 

В изпълнение на чл. 20 от Наредбата за условията и реда за извършване 
на екологична оценка на планове и програми и съгласно указания на 

http://www.nrmbg.com/
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Министерство на околната среда и водите в писмо с изх. № 04-00-
2027/26.11.2021 г., Управляващият орган на Програмата за морско дело и 
рибарство публикува за консултации с  обществеността доклад за екологична 
оценка (ДЕО) на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 
г. 

По-долу представяме в резюме информацията: 

ПМДРА ще допринася за постигането на две от политическите цели на 
ЕС – ПЦ 2„По-зелена, нисковъглеродна Европа чрез насърчаване на чист и 
справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика, 
приспособяване към изменението на климата и превенция и управление на 
риска“ и ПЦ 5 „Европа по-близо до гражданите чрез насърчаване на 
устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните 
райони и на местните инициативи“. 

Индикативният бюджет  на Програмата възлиза на около 121 млн. евро. 
Дейностите са програмирани в 4 основни приоритета: за насърчаване на 
устойчивото рибарство и опазването на водните биологични ресурси“; за насърчаване 
на устойчивите дейности, свързани с аквакултурите, и на преработването и 
предлагането на пазара на продукти от риболов и аквакултури; за  осигуряване на 
условия за устойчива синя икономика в крайбрежните, островните и вътрешните 
райони и насърчаване на развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и 

аквакултури и за укрепване на международното управление на океаните и създаване на 
предпоставки за безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото 
стопанисване на моретата и океаните. 

В обхвата на ПМДРА са включени множество дейности и операции за 
подобряване на инфраструктурата на рибарските пристанища и 
лодкостоянките, подобряване на икономическия и социалния статус на 
операторите в риболова, ефективен контрол в областта на рибарството, защита 
и възстановяване на водното биологично разнообразие, продуктивни 
инвестиции и иновации в аквакултурите осигуряващи екологични услуги, 
преработка на продукти от риболов и аквакултури, изграждане на капацитет 
и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото 
изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно 
развитие, морско наблюдение, разработване на планове за управление на 
риболовните дейности в мрежата от морски защитени зони и др.  

Срокът за депозиране на становища по Доклада за екологичната оценка е 
до 17:00 часа на 13 януари 2022 г. на електронен адрес: pmdra_2021-
2027@mzh.government.bg 

  

http://www.nrmbg.com/
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Националната рибарска мрежа проведе онлайн заседание 
на Тематична работна група "Водено от общностите местно 
развитие" 

На 13.12.2021 г. от 14:00 часа се проведе онлайн заседание на Тематична 

работна група „Водено от общностите местно развитие“ на тема „Прилагане 

на подхода ВОМР през настоящия и следващия програмен период“.  

 

 

 

Форумът бе предназначен за екипите и членовете на Местни 

инициативни рибарски групи (МИРГ), изпълняващи Стратегии за Водено от 
общностите местно развитие по Програма за морско дело и рибарство 2014-
2020, както и експерти от публичната администрация, пряко ангажирани в 
прилагането на подхода ВОМР в рибарските райони.  

Тематичната работна имаше за цел да разгледа и обсъди важни въпроси, 
свързани с напредъка в изпълнението на подхода "Водено от общностите 
местно развитие" в рибарските райони в България и подготовката 

за прилагането на подхода през периода 2021-2027 г.  

Форумът бе открит от представители на дирекция "Морско дело и 

рибарство", Министерство на земеделието, храните и горите - Управляващ 

орган на Програмата за морско дело и рибарство. Модератори на заседанието 
бяха експерти от Звеното за подкрепа на Националната Рибарска Мрежа.  

Дискусиите бяха организирани в 3 тематични сесии:  

Тематична дискусия 1: Напредък в изпълнението на Стратегиите за 
ВОМР на МИРГ – срещнати трудности и обсъждане на идеи и предложения за 
оптимизиране процеса на работа. 

Тематична дискусия 2: Напредък в изпълнението на дейности по 
вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество – срещнати 
трудности, необходимост от съдействие и подкрепа, обсъждане на идеи за 
проекти и инициативи за сътрудничество. 

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


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

9 
 

Тематична дискусия 3: Подготовка за следващия програмен период – 
напредък, предизвикателства, необходимост от съдействие и подкрепа. 

 

 Тематичната работна група премина при засилен интерес от страна на 
заинтересованите страни. Всичке материали и презентации от него са на 
разположение на ел. страница на НРМ https://nrmbg.com/prezentacii-pyrvo-
zasedanie-na-tematichna-rabotna-grupa-vomr. 

 

Най-интересното от националната конференция на тема 
„Устойчива синя икономика – тенденции и перспективи пред 
България“ 

На 30.11.2021 г. в град Варна, хотел, "Rosslyn Dimyat Hotel", се проведе 
национална конференция на тема „Устойчива синя икономика – тенденции и 
перспективи пред България“, организирана от Европейския механизъм за 
подкрепа за Черно море и Морски клъстер България в качеството си на 
Национален хъб към механизма. 

 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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Участие в конференцията присъствено и онлайн взеха над 100 

заинтересовани страни, вкл. представители на дирекция „Морско дело и 
рибарство“ и дирекция „Изследвания и иновации“ на Европейската 

комисия, Стоян Котов, директор на дирекция „Морско дело и рибарство“, 

МЗХГ, експерти от Звеното за подкрепа на Националната Рибарска Мрежа 

(НРМ), Местни инициативни рибарски групи и други членове на 
НРМ,  членове на Морски клъстер България, както и други заинтересовани 
страни. Експертите от Звеното за подкрепа на Националната Рибарска Мрежа -
 Силвия Атанасова и Енчо Иванов взеха участие в конференцията 
присъствено, което осигури възможност заинтересованите страни да проследят 
най-интересното от събитието чрез директно излъчване в социалните мрежи. 

Националната конференция "Устойчиви синя икономика - тенденции и 
перспективи пред България" беше открита от г-жа Илзе Атанасова, 

изпълнителен директор на Морски клъстер България и г-жа Надежда 
Бухова, Министерство на транспорта, информационните технологии и 

съобщенията - национален координатор на Механизма за подкрепа за Черно 
море.  

Началото на конференцията беше поставено с представяне 
на Европейския механизъм за подкрепа за Черно море, създаден през 2020 г. и 
осъществяващ дейността си с подкрепата на Европейската комисия. Г-жа Илзе 
Атанасова разясни, че структурата на механизма за подкрепа за Черно море се 
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състои от централен екип и национални хъбове, които работят съвместно с 
национални координатори. Национален хъб за България е Морски клъстер 

България, а национален координатор – Министерство на транспорта, 

информационните технологии и съобщенията. Г-жа Илзе Атанасова поясни 
още, че ролята на националните хъбове е да популяризира възможностите за 
финансиране и идентифицирането на проекти в областта на синята 
икономика, както и осигуряването на по-добра видимост на проектните идеи.  

Г-жа Надежда Бухова, МТИТС, приветства участниците в конференцията с 
добре дошли, като подчерта важната роля на България като първи 
координатор на Механизма за подкрепа за Черно море. Тя очерта основните 
предизвикателства, свързани с пандемията COVID-19 пред секторите на синята 
икономика и постави фокус върху идентифицираните приоритетни области за 
развитие на синята икономика в страната: 

 Крайбрежен и морски туризъм 
 Морски транспорт – устойчиво корабоплаване 
 Предпроектно проучване за наблюдение на морския трафик 
 Рибарство и аквакултура 
 Устойчиво използване на морските ресурси 

Г-жа Бухова разясни, че в ролята си на координатор на Механизма за 
подкрепа за Черно море през 2020 г. България е започнала работа по идеята да 
бъде създадена мрежа за интелигентни и зелени пристанища, вкл. е започнала 
проучване за възможността пристанищата да се превърнат в енергийни 
центрове чрез използването на нисковъглеродни технологии. Тя обърна 

внимание и на трудностите на местно равнище, които следва да бъдат 
преодолени, с цел благоприятстване използването на алтернативни източници 
на енергия в синята икономика. Беше подчертана и необходимостта от 
разработването и прилагането на иновативни бизнес модели, вкл. иновативни 
обществени поръчки в подкрепа на местните иновации.  

По време на официалната част по откриването на конференцията беше 
прочетен и поздравителен адрес от г-н Румен Радев, президент на Република 
България. В поздравителния адрес беше подчертан значителният принос на 
синята икономика за устойчивото развитие. 

Конференцията продължи с първата тематична сесия „Преход към 
устойчива синя икономика – тенденции, предизвикателства и 
възможности.“ 

Г-жа Патриция Бусолини от ГД „Морско дело и рибарство“ на ЕК откри 
сесията с представяне на европейската визия за синята икономика. 
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Г-жа Бусолини подчерта важността на секторите на синята икономика, 
които са едни от най-бързо развиващите се в европейската икономика. Тя 
обърна внимание на необходимостта от нови бизнес модели за развитие на 
синята икономика, които да доведат до син растеж с нулево замърсяване, както 
и създаване на нови работни места. Г-жа Бусолини подчерта, че България и 
Румъния са единствените държави-членки на ЕС в Черноморския регион, и 
затова е важно те да водят процеса на преход към устойчива синя 

икономика в рамките на общия дневен ред за Черно море. Тя обърна 
специално внимание на възможностите за кандидатстване по процедура за 
директно кандидатстване към Европейската комисия „Support Blue economy 

entrepreneurship“, по която ЕК се надява да има повече проектни предложения 
с водещи партньори от България и Румъния. Г-жа Бусолини призова за активно 
участие в процедурата за подбор на проекти на заинтересованите страни от 
България. 

Други важни акценти, разгледани по време на представянето, свързано с 
прехода към устойчива синя икономика, бяха: 

 Мултисекторният подход при развитието на синята икономика, която се 
състои от множество взаимосвързани сектори 
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 Иновациите като основен двигател на устойчивия растеж 
 Прилагането на холистичен подход чрез пилотни инициативи 
 Прилагането на подхода „отдолу-нагоре“ 
 Възобновяемата офшорна вятърна енергия, за която ЕК е разработила 

отделна стратегия 
 Морските отпадъци 
 Европейската мрежа за морско наблюдение и данни EMODENT като 

инструмент в подкрепа на синята икономика  

 Развитието на съвместни инициативи за устойчиво развитие на синята 
икономика в Черно море – за целта е необходимо националният 
координатор да отговаря за допълване на инициативите с националните 
програми и проекти.   

Следващият гост-лектор в първата тематична сесия беше г-жа Еолина 

Милова, старши специалист по околна среда в Световната банка. Г-жа Милова 
представи основните препоръки от Доклада на Световната банка за устойчива 
синя икономика:  

 Здрави морета и океани 
 Устойчиви и интегрирани дейности в синята икономика 

 Комбинация от дейности между взаимодопълващи се сектори 
 По-устойчиво използване на морските ресурси – новата пътна карта на 

ЕС 
 Прилагане на холистичен подход за развитие на синята икономика 

 

Подробно бяха разгледани причинените от човека рискове за синята 
икономика, като: 

 Източниците на замърсяване – отпадни води, градски отпадъци, 
земеделие 

 Институционални недостатъци – ограничен достъп до канализация, 
лошо пречистване на отпадните води, неподходящо събиране и 
изхвърляне на отпадъците, липса или неподходящо законодателство 

 Екологично въздействие – бактериално замърсяване, еутрофикация, 
биологично замърсяване  

 Секторно/икономическо въздействие – туризъм, риболов, здраве, 
развитие на крайбрежните общности. 

Морското пространствено планиране беше разгледано като ключов 
инструмент за прилагането на интегриран подход към синята икономика. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://emodnet.ec.europa.eu/en


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

14 
 

Според Доклада за да се развие синята икономика в България е необходимо 
създаването на подходяща рамка за отключване на потенциала, включваща 
управление на знанието, управленски и фискални реформи, за да се 
минимизира риска в секторите на синята икономика, насърчаване на частните 
инвестиции в синята икономика. 

 

Конференцията продължи с презентация на г-жа Уенди Боне от ГД 
„Научни изследвания и иновации“ на ЕК, която представи новата програма 
Хоризонт Европа и нейните 3 основните стълба: 

 Стълб 1., който е посветен на върховите постижения в науката, който 
включва Европейският съвет за научни изследвания, програмата Maria 
Sklodowska-Curie за обучение на докторанти и обучения за пост-
докторантури и Научно изследователска инфраструктура. 

 Стълб 2. Глобални предизвикателства и Европейска индустриална 
конкурентоспособност, обхващащ 6 тематични клъстера и Съвместния 
изследователски център.  

 Стълб 3. Иновативна Европа, обхващаща Европейския съвет за иновации, 
Европейските иновационни екосистеми и Европейския институт за 
иновации и технологии. 

Следващата част от презентацията беше посветена на клъстер 6 от 
програма Хоризонт Европа, обхващащ основни теми, свързани със синята 
икономика: храна, биоикономика, природни ресурси, земеделие и околна 
среда. Беше разгледана структурата на клъстер 6, която се е базирана на 
стратегически план и очаквано въздействие, тематични направления, 
залегнали в работната програма, и интеграционни области. Сред областите, в 
които се очакват интегрирани действия за развитие на синята икономика, е 
темата морета, океани и вътрешни водоеми.  

Презентацията продължи с представяне на мисиите на Европейския 
съюз, като акцентът беше поставен върху мисия „Възстановяване на нашите 
океани и води до 2030 г.“  

 

Последователно бяха разгледани целите и индикаторите на мисията, 
както и фазите за изпълнение на стратегическия план на европейските мисии. 
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В края на презентацията бяха представени допълнителни източници на 
информация за мисиите на Европейския съюз. Документите са публикувани на 
интернет страницата на Националната Рибарска Мрежа: 

 Съобщение на ЕК за мисиите на ЕС 
 План за изпълнение на мисия „Възстановяване на нашите морета и 

океани до 2030 г.“:  

В последната част от презентацията беше представено Европейското 

партньорство за неутрална по отношение на климата, устойчива и 
продуктивна синя икономика, чрез което ще се подпомага развитието на на 
партньорства за морски изследвания и иновации с бюджет в размер на 150 млн. 
евро за 7-годишния период 2021-2027 г.  

В макрорегионален мащаб, с подкрепата на Европейската комисия са 

създадени 5 специфични за всеки морски басейн транснационални мрежи за 
координиране на международните усилия за научноизследователска и 
иновационна дейност за справяне с предизвикателствата и възможностите в 
морската среда. Тези партньорски мрежи ще развиват своята дейност чрез 
специално разработени за целта Стратегически програми за изследвания и 
иновация (SRIA) за всеки от морските басейни, една от които е програмата за 
изследвания и иновации в Черно море. Всяка една от програмите се състои от 4 
стълба: 

Стълб 1: Синя икономика в хармония с природата 

Стълб 2: Услуги в синята икономика за постигане на климатична 
неутралност 

Стълб 3: Процъфтяваща синя икономика за хората 

Стълб 4: Интегрирано и отговорно управление на океаните 

Стратегическата програма за всеки морски басейн ще се реализира чрез 
годишни работни планове, чието изпълнение ще стартира през 2023 г.  

Следващият участник в тематичната сесия беше г-н Милен Обретенов от 
Генерална дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“, 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството, който представи 
Програма Interreg NEXT Черноморски басейн за периода 2021-2027 г.  

От представянето стана ясно, че програмирането е на финален етап, като 
се очаква се финализиране процеса на стратегическа екологична оценка, 
финалният проект на Програмата да бъде внесен за одобрение в Европейската 
комисия през март-април 2022 г. Обявяването на първата покана за 
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кандидатстване се очаква да бъде през втората половина на 2022 г., а втората – 
през септември 2023 г.  

Г-н Обретенов разясни, че по програмата ще се финансират 2 типа 
проекти: 

 Малки проекти - с бюджет в диапазона 250 000 евро – 500 000 евро за 1 
проект 

 Стандартни проекти, които допускат и инвестиционен компонент – с 
бюджет в диапазона 500 001 евро – 1 500 000 евро 

Повече информация от програмата можете да намерите на нейния 
интернет сайт: https:/blacksea-cbc.net/    

Програмата на националната конференция продължи със следващия 
гост-лектор - г-жа Росица Стоева, изпълнителен директор на Организация за 
черноморско икономическо сътрудничество. След кратка въвеждаща част за 
дейността на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество г-
жа Стоева представи платформата „Черноморски виртуален център за знание 
(BSVKC), чието цел е да разпространява актуална информация за синята 
икономика в Черно море и да подобри синергията между заинтересованите 
страни и проектите за синя икономика в региона, както и да подпомогне 
взаимодействието с други инициативи, финансирани от Европейския съюз, 
например с проекта Black Sea Connect, свързан с разработването на 
Стратегическата програма за изследвания и иновации в Черно море. 
Черноморският виртуален център за знание съдържа богата информация с 
полезни материали, свързани с различните взаимосвързани сектори на синята 
икономика, както и структурирана информация за законодателната и 
стратегическата рамка на европейско равнище. Платформата предоставя още 
възможност за бързо и лесно ориентиране в поканите за набиране на проектни 
предложения за директно кандидатстване към ЕК, които могат да подпомогнат 
усилията на страните в Черноморския регион за устойчиво развитие на синята 
икономика. 

Пълната информация за платформата „Черноморски виртуален център 
за знание“ можете да намерите на адрес: http://www.bsec-bsvkc.org/  

Следващата тема, разгледана по време на събитието, беше посветена на 
създаването и развитието на морски клъстери в ЕС. Темата беше представена от 
г-н Франсис Валат, почетен председател на Френски морски институт, 
основател и почетен председател на Френски морски клъстер и съосновател и 
почетен президент на Европейската мрежа на морските клъстери.  
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Националната конференция за устойчива синя икономика продължи с 
втора панелна сесия, посветена на потенциала и перспективите на българската 
синя икономика. Първият гост-лектор в панелната сесия беше г-жа Весна 
Балтина, заместник-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и 
адаптация към промените на климата, община Бургас. Г-жа Балтина запозна 
присъстващите с инициативите и проектите на община Бургас, насочени към 
насърчаване развитието на синята икономика в района. Пример за 
целенасочените усилия за развитие на община Бургас като атрактивна 

туристическа дестинация са проектите на общината за популяризиране и 
развитие на инфраструктурата на остров Света Анастасия. Специален фокус 
при представянето беше поставен и върху участието на община Бургас в 
инициативата за син растеж на община Пирея и проектът „Blue Act”. BluAct е 
мрежа от 7 европейски пристанищни града, включително Пирея, Матаро, 
Остенд, Галац, Матосиньос, Бургас и Салерно, които имат за цел да споделят 
добри практики в предприемачеството на „Синята икономика“. Проектът е 
финансиран по програма URBACT на ЕС, която помага на градовете да 
разработят устойчиви, прагматични решения, интегриращи икономически, 
социални и екологични градски теми. Проектът следва успеха на инициативата 
„Син растеж“, състезание по предприемачество, което предлага инкубационни 
услуги за местния бизнес, засилвайки иновациите и създаването на работни 
места. Чрез подход за създаване на местни групи за подкрепа на URBACT и 
ангажиране на местни и други заинтересовани страни, с крайна цел – 
стимулирането на „Синята икономика“, BluAct има задача да осигури 
дългосрочни резултати в съответните градове партньори. 

Инициативата на Пирея за „Син растеж“, Blue Growth Initiative (BGI), e 
отлично подготвено и структурирано състезание за иновативни предприемачи 
с фокус върху морската и крайморска икономика, стартирало през 2014 г., и 
успешно оценено от програмата URBACT като „Добра практика“ през 2018 г. 
BGI подкрепя предприемачи в „ранна фаза“ на развитие да създават и 
реализират иновативни бизнес концепции и да откриват работни места в 
сектора на „Синята икономика“. Всяка година се провежда състезание на 
бизнес идеи и планове, като инициативата осигурява програма от дейности за 
подкрепа на „Синия растеж“ на предприемачите, най-добрите от които 
получават възможност за външно финансиране. Община Бургас участва в 
инициативата като организира национално състезание за 
синьо предприемачество „BurgasBlues”. Повече информация за инициативата 

можете да намерите на адрес: https://bluactburgas.bg/  

Следващият участник в конференцията беше г-н Ангел Гьорев, Главна 
Дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Г-н Гьорев 
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представи Морският пространствен план на Република България за периода 
2021 – 2035 г. Всички заинтересовани страни могат да се запознаят подробно със 
съдържанието на Морския пространствен план на Република България 2021-
2035 г. на адрес: http://mspbg.ncrdhp.bg/   

Участие в националната конференция взе и г-н Стоян Котов, директор 
на дирекция „Морско дело и рибарство, МЗХГ – Управляващ орган на 
Програмата за морско дело и рибарство, финансирана чрез Европейския фонд 
за морско дело и рибарство. Г-н Котов благодари на Морски клъстер България 
за поканата за участие и поздрави всички участници – присъствено и онлайн за 
тяхната ангажираност към въпросите, свързани с устойчивото развитие на 
синята икономика в България. Във въвеждащата част на своето представяне, 
той подчерта, че Програмата за морско дело и рибарство е естествен съюзник 
на развитието на синята икономика в България, като обърна внимание на 

голямото значение, което Програмата отдава на опазването на морските 
екосистеми и развитието на синя икономика, базирана на чисти технологии, 
използване на възобновяеми източници на енергия и прилагане на модели за 
кръгова икономика.  

Г-н Котов наблегна на силния икономически и социален ефект на синята 
икономика, като подчерта, че Програмата за морско дело и рибарство оказва 

въздействие именно върху тези ефекти на синята икономика и отдава голямо 
значение на ключовата роля на Черно море за развитието на икономиката на 
България като цяло.  Той сподели, че Управляващият орган на Програмата за 
морско дело и рибарство оценява високия потенциал на синята икономика за 
инвестиции и растеж в различни направления, например чрез развитието на 
морската аквакултура, морски крайбрежен и круизен туризъм, възобновяеми 
енергийни източници, устойчива експлоатация на морските ресурси и 
развитие на биотехнологиите. След въвеждащата част на представянето, г-н 
Котов запозна присъстващите с един от приоритетите на Програмата за морско 
дело и рибарство, който се занимава с въпросите на интегрираната морска 
политика и допринася пряко за повишаване знанието за морската околна среда 
в контекста на синята икономика, както и за изграждането на системата за 
интегрирано морско наблюдение. Беше представен проект, финансиран от 
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 за изграждане на интегрирано 
морско наблюдение в България, като част от морското наблюдение на 
Европейския съюз. Целта на проекта е да се изгради система, която да 
предоставя в реално време интегрирани данни за случващото се в Черно море. 
Друго направление от приоритета за интегрирано морско направление на 
ПМДР 2014-2020, представен от г-н Котов по време на конференцията, беше 
направлението, свързано с повишаването на знанието за морската среда. Той 
разясни, че по това тематично направление към момента се изпълняват 8 

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


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

19 
 

проекта на обща стойност около 3 млн. лева, които изследват различни аспекти 
на морската среда – например 3 вида бяла мида в Черно море с търговско 
значение, китоподобните, изследвания, фокусирани върху морското дъно, 
както и проект, насочен към устойчивото управление на морските ресурси за 
постигане на син растеж в Бургаския залив. 

В последната част от представянето г-н Котов обърна внимание върху 
напредъка в подготовката за следващия програмен период, като подчерта, че и 
четирите приоритета на новата Програма за морско дело и рибарство през 
периода 2021-2027 г. ще допринасят по пряк или косвен начин за устойчивото 
развитие на синята икономика. Той запозна присъстващите и с прилагането на 
подхода Водено от общностите местно развитие, който ще продължи да се 
изпълнява и през следващия програмен период. Той разясни, че ВОМР е 
инструмент за подпомагане устойчивото развитие на синята икономика чрез 

прилагане на подход „отдолу-нагоре“. Г-н Котов разясни, че ролята на 
Местните инициативни рибарски групи, прилагащи този подход, продължава 
да расте, подкрепяйки развитието на синята икономика чрез мерки за 
повишаване на конкурентоспособността и ефективно управление на морските 
ресурси. 

Следващата тема, разгледана по време на събитието, беше посветена на опита и 

добрите практики, реализирани от пристанище Бургас, в подкрепа на 
устойчивото развитие на синята икономика. Темата беше представена от г-н 
Диян Димов, изпълнителен директор на пристанище Бургас. Г-н Димов 
представи резултатите от целенасочените усилия на пристанище  Бургас за 
развитие на круизния туризъм. Той разясни, че от 2011 г., когато на 
пристанище Бургас е акостирал първият круизен кораб, до 2017 г. са направени 
редица инвестиции в пристанищната инфраструктура и развитие на зона за 
обществен достъп. Това е позволило за периода 2011 г. – 2017 г. да бъдат 
обслужени 79 325 круизни туристи от 52 националности. Първите по-мащабни 
инвестиции за развитие на круизния туризъм в Бургас започват през 2014 г., 
когато благодарение на ДП „Пристанищна инфраструктура” на територията 
на пристанищен терминал Бургас-изток 1 е обособена Зона за обществен 
достъп. През 2015 г. започва изпълнението на инвестиционен проект – 
„Модернизация на сграда Магазия 1”. Сградата предлага изложбени, 
атракционни и образователни функции. На второ ниво в сградата е 
разположен филиал на Националната художествена академия. През същата 
година стартира и изпълнението на проект за създаване на комплексна 
благоустройствена среда за достъп до Зона за обществен достъп – Бургас и 
създаване на необходимата инфраструктура, свързана непосредствено с 
експлоатацията на Морска гара Бургас, Трафик кулата, Яхт клуб Бургас, сграда 
Магазия 1 и бъдещи търговски обекти в зоната. През 2018 г. започва 
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изпълнението на нов инвестиционен проект за създаване на необходимата 
инфраструктура, свързана с експлоатацията на Морска гара и Магазия 1, както 
и бъдещите сгради Конгресен център и преустройство на Тютюнева Магазия -
 Бургас. Новопостроената сграда на шест нива може да се използва 
целогодишно като място за провеждане на световни и национални 
конференции, конгреси, изложения, концерти и различни образователни 
събития.  

Друга интересна и важна инвестиция е изграждането на научен 
център  „ПланетУм“ на територията на Морска гара Бургас, който  да 
осигурява образователно преживяване за жителите и посетителите на Бургас от 
всички възрасти, да стимулира интерес и вдъхновение за наука, технологии, 
инженерство и изкуство. Г-н Димов разясни, че в момента се изгражда и 
Планетариум, като част от научния център. Планетариумът се очаква да бъде 

завършен до края на 2021 г. – началото на 2022 г.  

Важни инициативи за развитието на устойчивия туризъм и синята 
икономика в региона са свързани с популяризиране и улесняване на достъпа до 
остров Света Анастасия като туристическа атракция за района, както и 
проектът за изграждане на културно-туристически комплекс Ченгене скеле“ в 
м. „Рибарско пристанище“ в землището на кв. „Крайморие“, финансиран по 

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020.  

Програмата на събитието продължи с разглеждане на темата за 
потенциала на подводното културно наследство на България, представена от 
доц. д-р Найден Прахов от Центъра за подводна археология към Министерство 
на културата. Доц. д-р Прахов запозна участниците с видовете подводно 

културно-историческо наследство в Черно море като потънали градове и 
пристанища, потънали кораби и други подводни артефакти. Той подчерта, че 
потенциалът на подводното културно наследство в Черно море, не се използва 
като икономически ресурс. Доц. Прахов акцентира върху няколко конкретни 
възможности, свързани с наличието на близко до брега подводно културно 
наследство, в акватория без трафик на плавателни съдове, които биха могли да 
се превърнат в популярни туристически дестинации с развита 
инфраструктура: 

 Експониране под вода 
 Организиране на изложби на артефакти под вода – в акваторията на 

Несебър и Созопол 
 Туристически обиколки под вода до потънали градове и пристанища – в 

акваторията на Несебър и Каварна 
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Последната част от втора панелна сесия беше посветена на потенциала 
на научно -изследователската дейност в България в областта на синята 
икономика и необходимостта от засилване на връзката между науката и 
бизнеса в синята икономика. Темата беше разгледана от проф. Калин Калинов, 
заместник-началник по учебната и научна дейност във Висшето военноморско 
училище „Н. Й. Вапцаров“ и Тодор Ганчев, заместник директор „Научна 
дейност“ в Технически университет- Варна. Проф. Калинов представи темата 
за връзката между морското пространствено планиране и развитието на сектор 

„Аквакултура“ в България и перспективите за развитие на научно-
изследователската дейност в подкрепа синята икономика в няколко конкретни 
направления: 

 сензорни системи за контрол на околната среда 
 системи за дистанционно управление 

 зелена/синя енергия 
 аквакултури 

Следващата част от презентацията беше насочена към конкретни 
възможности за засилване на връзката между науката и бизнеса в подкрепа на 
сектор „Аквакултури“ 

В края на своето представяне проф. Калинов подчерта, че резултатите от 
проучванията на Военноморската академия показват, че Черно море е 
подходящо за отглеждане и развитие на морската аквакултура. 

Националната конференция за синя икономика продължи с кръгла маса 
на тема „Цялостен подход към устойчива синя икономика“. В края на 
дискусиите участниците се обединиха около идеята за създаване 
на междуведомствено координационно звено за устойчива синя икономика 
и разработване на национална стратегия за развитие на синята икономика в 

България. Експертите от Звеното за управление на Националната Рибарска 
Мрежа - Силвия Атанасова и Енчо Иванов изразиха своята подкрепа за идеята, 

като акцентираха върху ползите от координираните действия на 
заинтересованите страни от всички взаимосвързани сектори на синята 
икономика в България и необходимостта от целенасочено подпомагане за 
иновативни сини технологии, продукти и услуги, в които страната ни би имала 
конкурентни предимства за постигане на устойчив син растеж. Според г-жа 
Силвия Атанасова, ключов експерт "Сътрудничество и иновации" в Звеното за 
управление на Мрежата такъв тип координационно звено би спомогнало за 
хармонизиране на усилията на различните институции, отговорни за 
прилагането на политиките в областта на синята икономика, и неговото 
създаване е от изключително голяма важност за страната ни. Г-н Иванов, 
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ключов експерт "ВОМР" в Националната Рибарска Мрежа сподели мнение, че 
подкрепата и усилията следва да се фокусират върху нишови продукти и 
услуги, които да допринесат пряко за развитието на синята икономика в 
България.  

 

Съветът на ЕС определи възможностите за риболов в Черно 
и Средиземно море за 2022 година 

 

Съветът на Европейския съюз определи възможностите за риболов в 
Черно море и Средиземно море за 2022 година. Това стана на заседанието на 
Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, което се проведе в периода 12-13 
декември в Брюксел. 

Според българската позиция определените в регламента риболовни 
възможности за страната ни се основават на приетите регионални мерки и 
ангажименти, в рамките на Генералната комисия по рибарство за Средиземно 
море. Отчетени  са наличните научните съвети и социално-икономическия 
аспект при риболова на калкан и цаца в Черно море. Управлението на 
споделените с трети страни запаси в Черно море продължава да бъде 
предизвикателство не само за България, но и за целия ЕС като чрез прилагането 
на сходни мерки и ограничения от страните в целия черноморски басейн може 
да се постигне целта за максимален устойчив улов. 

Работата на Съвета в областта на земеделието и рибарството през втория 
ден продължи с дебатиране на нелоялните търговски практики. Позицията на 
България е, че има необходимост от по-всеобхватна продоволствена и 
търговска политика на Европейския съюз и насочване на вниманието към 
някои допълнителни аспекти, които биха допринесли за устойчива 

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


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

23 
 

продоволствена система. Планира се министрите да одобрят Заключения 
относно план за действие при извънредни ситуации за гарантиране на 
продоволственото снабдяване и продоволствената сигурност по време на криза, 
които България подкрепя. 

 

Публикуван е проект на Решение на Министерския съвет за 
одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на 
Закона за управление на средствата от Европейските структурни 
и инвестиционни фондове 

 

Съобразно публикувания доклад на Министерски съвет към настоящия 
момент е обоснована необходимост от изменения и допълнения в закона с цел 
постигане на съответствие с новоустановената европейска правна рамка по 
отношение на управлението на средствата от фондовете при споделено 
управление за програмен период 2021-2027 г., базирана основно на Регламент 
(ЕС) 2021/1060 на Европейския Парламент и на Съвета от 24 юни 2021 година за 
установяване на общоприложимите разпоредби за Европейския фонд за 
регионално развитие, Европейския социален фонд плюс, Кохезионния фонд, 
Фонда за справедлив преход и Европейския фонд за морско дело, рибарство и 
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аквакултури, както и на финансовите правила за тях и за фонд „Убежище, 
миграция и интеграция“, фонд „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за 
финансова подкрепа за управлението на границите и визовата политика 
(Регламент (ЕС) 2021/1060), както и на съответните регламенти по отделните 
фондове. 

С приемането на промените ще се осигури хармонизиране на 
националната нормативна уредба и регламентите на ЕС по отношение на 
регламентацията на управлението на средствата от фондовете при споделено 
управление за програмен период 2021 – 2027 г. Законопроектът предлага 
въвеждане на мерки за засилване на ефективността и изпълнението. В 
съответните разпоредби са адресирани нови принципи при управление на 
средствата от европейските фондове, включени в обхвата на закона с акцент 
върху закоността, пропорционалността и прозрачността на разходване на 

средствата, както и спазването на хоризонталните принципи, посочени в чл. 9 
от Регламент )ЕС) 2021/1060. Отразено е и изискването за отключващи условия, 
гарантиращи ефективни инвестиции. 

Измененията и допълненията имат за цел съответствие с ново 
установената европейска рамка по управление на средствата от фондовете при 
споделено управление, за програмен период 2021 -2027, като по-важните 

предложени такива, са: 

• В обхвата на закона: ще включва ЕФРР, ЕСФ+, КФ, ФСП, ЕЗФРСР, 
ЕФМДРА, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, Фонд „Вътрешна 
сигурност“ и Инструмента за финансова подкрепа за управлението на 
границите и визовата политика. Наименованието на закона се променя на 

Закон за управление на европейските фондове на споделено управление- 
ЗУЕФСУ; 

• Регламентиране предоставянето на БФП под условие за пълното 
или частичното й възстановяване; 

• Регламентиране на формите за подкрепа предоставяни чрез 
финансови инструменти, Фондът на фондовете се трансформира в Холдингов 
фонд. Условията и правилата за предоставянето на подкрепа чрез финансови 
инструменти ще се определят в нарочен акт на Министерския съвет; 

• Комитетите за наблюдение ще проследяват и изпълнението и 
спазването на отключващите условия през целия програмен период, както и 

изпълнението на операции от стратегическо значение. Заседанията им от две 
годишно се намаляват на едно; 

• Периодичността на срещите с представителите на партньорите и 
на бенефициентите на европейските средства, които са по инициатива на 
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НСОРБ, се редуцира значително- от веднъж на три месеца на един път 
годишно; 

• Регламентира се предоставянето на подкрепа за интегрираното 
териториално развитие, чрез интегрираните териториални инвестиции (ИТИ). 
БФП за проекти по тях ще се предоставя за одобрени по реда на Закона за 
регионалното развитие концепции за ИТИ. За целта се предлагат и изменения 
във функциите на Регионалните съвети за развитие, съгласно които те участват 
в процеса на подбор на концепции за ИТИ, съфинансирани от Европейските 
фондове при споделено управление, от други европейски фондове и 
финансови източници, включително финансови инструменти, и от 
съответното национално съфинансиране, в изпълнение на интегрираната 
териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2; 

• Променят се сроковете на производствата по предоставяне на БФП: 
удължаване на срока, в който бенефициента следва да представи документи за 
сключването на административен договор, когато е необходимо издаването им 
от органи или институции извън страната; удължава се и срока, в който се 
издава решение за отказ за предоставяне на подкрепа в процедура на подбор – 
от 10 на 14 дни. Създава се изключение в едноседмичния срок за издаване на 
решение за предоставяне на подкрепа при интегрирани проектни 

предложения, като срокът за тях ще е 10-дневен; 

• Намалява се с 10 дни срокът за възстановяване на средства по 
искания за междинни и окончателни плащания-от 90 на 80 дни; 

• Въвежда се отказ и ред за възстановяване на установени 

недължимо платени и надплатени суми по проекти; 

• Регламентират се типовете нередности, за които финансовите 
корекции се определят по пропорционалния или диференциалния методи; 

• Приключването на програмите за програмен период 2014-2020 г., 
се довършва по досегашния ред. 

 

Повече информация: ТУК. 
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Над 3,4 млн. лева са изплатени по проекти от ПМДР 2014 – 
2020 г. 

 

През м. декември 2021 г. Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна 

агенция (ДФЗ – РА) изплати над 3,4 млн. лв. на 31 бенефициери по Програмата 
за морско дело и рибарство (ПМДР 2014 – 2020). Най-голямото плащане от тях в 
размер на 1 269 474 лв., получава община Поморие за проект по мярка 1.8 
„Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити 
лодкостоянки”. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за изпълнението 
на втория етап от реконструкцията и модернизацията на рибарското 
пристанище в морския град. Инвестициите са за изграждане, модернизация и 
разширяване на пристанището, преработка и съхранение на отпадъците и 
осигуряване на над 10 корабни места за риболовни кораби над 18 м. 

Община Белослав получава 224 751 лв. за изпълнение на проект по мярка 
2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на 
синия потенциал“ от Стратегия за ВОМР на „Местна инициативна рибарска 
група Варна, район Аспарухово – Белослав – Аксаково. Безвъзмездната 
финансова помощ се отпуска за облагородяването на обществената зона и 
изграждане на общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и 
преработени риба и аквакултури, лед и риболовен инвентар в гр. Белослав. 

Община Бяла е финансирана с 59 337 лв. за реализацията на проект по 
мярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на 
живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на 
екологичните дадености“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „БЧС Бяла – Долни 
чифлик – Аврен“. Със средствата ще бъде изграден парк в град Бяла и детски 
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площадки в селата Дюлино, Горица и Господиново. Голяма част от елементите 
в парка и площадките са с морска тематика като игри - морски шах, клатушка с 
форма на риба, съоръжение с форма на корабче.  

274 345 лв. са преведени на община Шабла за изграждане на Морски клуб 
в рибарско селище Кария. Общината е бенефициер по мярка 2.1.1 
„Инвестиции в многообразна публична инфраструктура, свързана с 
рибарската общност и морския потенциал на територията” от Стратегия за 
ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик. 

6 778 лв. са изплатени на бенефициер по мярка 1.2.1 „Подобряване на 
здравето, безопасността и условията на труд на рибарите” от Стратегия за 
ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик. Средствата са за закупуване на 
оборудване, което ще осигури безопасни условията на труд на плавателните 
съдове на кандидата. 

ДФЗ изплати общо и 214 038 лв. безвъзмездна финансова помощ на пет 
Местни инициативни рибарски групи (МИРГ): МИРГ „Варна, район 
Аспарухово – Белослав – Аксаково“, МИРГ „Пазарджик“, МИРГ "Шабла – 
Каварна – Балчик“, МИРГ „Самоков“ и МИРГ „Поморие“. Финансовата 
подкрепа се отпуска под формата на междинни плащания за финансиране на 
текущите разходи на групите за трето тримесечие на 2021 година по мярка 4.2. 
„Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие“ от 
ПМДР 2014 – 2020. Чрез Стратегиите си за развитие Местните рибарски групи 
подпомагат конкурентоспособното развитие на рибарските области. 
     276 600 лв. получават шест проекта на бенефициери по процедура 
BG14MFOP001-2.017 “Подкрепа за производители на риба и други водни 
организми за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 
COVID-19” от Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. 
Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на компенсации за 
разходи за закупуване на стоки, суровини и материали, свързани с дейността 
на предприятието, разходи за съхранение, за външни услуги и разходи за 
персонал. 
 

От сумата са разплатени и 339 464 лв. по единайесет проекта на 
бенефициери по Процедура BG14MFOP001-2.017 “Подкрепа за производители 
на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите 
последствия от пандемията COVID-19” от ПМДР 2014 – 2020 г. Безвъзмездната 
финансова помощ се отпуска под формата на компенсации за разходи за 
закупуване на стоки, суровини и материали, свързани с дейността на 

предприятието, разходи за съхранение, за външни услуги и разходи за 
персонал. 

Други 45 594 лв. получава Сдружение „Български червен кръст“ по 
Процедура BG14MFOP001-4.057 на МИРГ Самоков - „Съхраняване на местната 
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идентичност чрез възстановяване, опазване и анимиране на културно-
историческото наследство на територията на МИРГ Самоков“. Подпомагането 
е предназначено за закупуване на моторна шейна, влечка и допълнителна 
спирачка за издирване, оказване на първа помощ и спасяване на жителите и 
туристите в Рила планина на територията на община Самоков. 

 
От ицплатените суми са 374 800 лв., преведени на бенефициер по мярка 

5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”. Помощта се 
отпуска за създаване на модерно предприятие за преработка на черна мида и 
рапани в гр. Бургас. Със реализацията на проекта се предвижда създаване на 
нова производствена дейност с влагане на иновативни технологии за 
преработка, пакетиране, етикиране, съхранение и производство на ядки от 
рапани и миди. С проектът се цели още подпомагане развитието на мидените 

плантации и доставяне до потребителите на по качествена и безопасна за 
консумация морска храна. 

На бенефициер по мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на 
аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури” са изплатени 270 155,57 лв. 
Средствата се отпускат за създаване на стопанство за отглеждане на европейски 
сом в язовир Витина лъка. Инвестицията включва изграждане на садкова 
инсталация, понтонни линии, стандартни сандвич панел контейнери, 
генератор за ток 22kw. Проектът предвижда още разработване и въвеждане на 
система за безопасни условия на труд и софтуер за управление на 
стопанството. 
 

32 787,44 лв. са изплатени на бенефициер по проект на МИРГ Пазарджик 
за „Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура“. 
Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за изграждане на детски кът в с. 
Звъничево, община Пазарджик, като се цели повишаване привлекателността на 
средата на живот в селото, разположено по поречието на р. Марица. 
Площадката ще бъде разположена в парково пространство в центъра на с. 
Звънчево. 
 

70 567,87 лв. безвъзмездната финансова помощ е изплатена на един 
проект по Процедура BG14MFOP001-2.017 “Подкрепа за производители на риба 
и други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от 
пандемията COVID-19”. Средствата се отпускат, като компенсации за разходи 

за закупуване на стоки, суровини и материали, свързани с дейността на 
предприятието, разходи за съхранение, за външни услуги и разходи за 
персонал. 
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Публикуван е проект за изменение и допълнение на 
Наредбата за финансовите корекции 

 

На Портала за обществени консултации 
https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=6545 бе 
публикуван проект за изменение и допълнение на Наредбата за посочване на 
нередности, представляващи основания за извършване на финансови 
корекции и процентните показатели за определяне размера на финансовите 
корекции. 

Предвижда се  създаването на нова разпоредба, която да регламентира 
реда за изчисляване на финансова корекция в случай, че по договор за 
безвъзмездна финансова помощ са заложени два, три или повече индикатора, 
които не са изпълнени. 

Понастоящем отделна финансова корекция се налага за всеки 
неизпълнен индикатор, по 7 степенна скала с корекции от 0% до 100%, а чрез 
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изменението се предлага при повече от един неизпълнен индикатор, да се 
налага само една такава. Новата обща финансова корекция се предвижда да се 
определя, като се изчисли средната аритметична стойност на крайните 
проценти на изпълнение на всички индикатори. По отношение на 
показателите за корекция, се предлага да бъдат въведени прилаганите от 
Европейската комисия на ниво програма, а именно: 

• Когато изпълнението на индикаторите е под 65 %, но не по-малко 
от 60 % - процентът на финансовата корекция е 5 на сто от допустимите и 
верифицирани разходи; 

• Когато изпълнението на индикаторите е под 60 %, но не по-малко 
от 50 % - процентът на финансовата корекция е 10 на сто от допустимите и 
верифициранaи разходи; 

• Когато изпълнението на индикаторите е под 50 %, финансовата 
корекция е 25 на сто от допустимите и верифицирани разходи. 

  

За формиране на общо становище на НРМ до 23 декември на електронна 
поща:  office@nrmbg.com заинтересованите страни  можеха да изпращат своите 
коментари и бележки. 

 

Резюме на ПМДРА 2021-2027 

 

В подкрепа на бъдещите бенефициенти, е изготвено резюме на втория 
работен вариант на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-
2027 г., което е публикувано в рубриката „Библиотека“ на ел. страницата на 
Националната рибарска мрежа на следния адрес: 
https://nrmbg.com/index.php?route=product/product&product_id=458. 
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Изцяло е усвоен бюджетът за 2021 г. по Програмата за 

морско дело и рибарство и не е допусната загуба на средства от 
Европейския фонд за морско дело и рибарство 
    

 

С оглед недопускане на загуба на средства в края на годината, Фондът 
обработи и верифицира заявените от бенефициерите разходи в размер на 27 
130 330,34 лв. от подадените искания за плащане чрез ИСУН 2020 в 
изключително кратки срокове. Така в условията на Ковид пандемия беше 
постигната основната цел за финансовото изпълнение на Програмата и 
пълното усвояване на предвидения за 2021 г. бюджет. За трета поредна година 
няма загуба на средства от Европейския фонд за морско дело и рибарство. 

    Изплатените средства през 2021 г. са както следва: 

По приоритет 1 „Насърчаване на устойчиво в екологично отношение, 
иновативно, конкурентоспособно и основано на знания рибарство, 
характеризиращо се с ефективно използване на ресурсите“ са изплатени 
средства в размер на 7 443 594,54 лв. Дейностите по приоритета са свързани с 
мерки за постоянно прекратяване на риболовни дейности за балансиране на 
флота, увеличаване на доходите на рибарите, модернизиране на рибарските 
пристанища, намаляване на влиянието върху екосистемите чрез селективност 
на риболовните уреди и създаване на успешни партньорства между бизнеса и 
научно-изследователските институти и организации. 
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По приоритет 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, 
характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, 
конкурентоспособни и основани на знания аквакултури“ са изплатени 
средства в размер на 5 090 442,79 лв. Дейностите по приоритета са свързани с 
мерки за модернизиране на съществуващите обекти за аквакултури 
посредством въвеждането на ресурсно-ефективни технологии, оптимизирането 
на аквакултурите от изкуствени водоеми, диверсификация на производството, 
добавяне на стойност към производството на аквакултури, финансиране на 

нови стопанства за аквакултури, подобряване на партньорствата с научните 
институти и др., подобряване икономическата жизнеспособност на 
предприятията, както и предоставяне на подкрепа за производители на риба и 
други водни организми за преодоляване на икономическите последствия от 
Ковид кризата. 

По приоритет 3 „Насърчаване на изпълнението на Общата политика в 
областта на рибарството“ са изплатени средства в размер 2 405 818,61 лв. 
Дейностите по приоритета са свързани с мерки за актуализиране на системата 
за събиране и контрол на данни, подобряване на софтуера и базите данни за 
посрещане на нуждите на DCF, подобряване на административния капацитет 
за изпълнение на ОПОР, съвместни дейности за събиране на данни и контрол 
със съседни държави. 

По приоритет 4 „Повишаване на заетостта и териториалното 
сближаване“ са изплатени средства в размер на 5 135 520,06 лв. Дейностите по 
приоритета са свързани с мерки по подхода ВОМР, прилагани от МИРГ. 
Основната цел по приоритета е свързана с насърчаване на икономическия 
растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и 
предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата 
мобилност в общностите в рибарските райони (крайбрежни райони и райони 
по р. Дунав и вътрешните водоеми, които зависят от риболова и 
аквакултурата). 

По приоритет 5 „Насърчаване на предлагането на пазара и 
преработването“ са изплатени средства в размер на 4 482 474,32 лв. Дейностите 
по приоритета са свързани с мерки за създаването на организации на 
производителите и изпълнение на пазарни и производствени планове, 
увеличаване на търсенето на продукти от риболов и аквакултури, в т.ч. нови 
пазари, създаване и модернизиране на преработвателни предприятия, 
подобряване на качеството и насърчаване на предлагането на пазара на 
продукти от риболов, както и за предоставяне на подкрепа за производители 
на риба и други водни организми за преодоляване на икономическите 
последствия от Ковид кризата. 
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По приоритет 6 „Насърчаване на изпълнението на интегрираната 
морска политика“ са изплатени средства в размер на 188 044,29 лв. Дейностите 
по приоритета са свързани с мерки за Развитие и прилагане на Интегрираната 
морска политика (ИМП) чрез: постигане на целите на интегрираното морско 
наблюдение, увеличаване на знанията и гарантиране, че са налични 
необходимите данни относно запазването на биоразнообразието в морската 
среда и морските защитени зони по Натура 2000. 

По приоритет 7 „Техническа помощ“ са изплатени средства в размер на 2 
384 435,73 лв. с цел осигуряване на дейностите по програмиране, изпълнение, 
мониторинг, контрол и оценка на ПМДР 2014 – 2020, включително материално-
техническо им обезпечаване. 
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