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УО НА ПМДР СТАРТИРА ЧЕТИРИ ПРОЦЕДУРИ ЧРЕЗ 
ПОДБОР НА ПРОЕКТИ НА МИРГ 

 

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на 
Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) през м. ноември 
стартира четири процедури чрез подбор на проекти на Местните инициативни 
рибарски групи (МИРГ) „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, „Бургас-Камено“, 
„Самоков“ и „Български черноморски сговор Бяла- Долни чифлик- Аврен“. 

Процедурата чрез подбор на проекти от Стратегия за ВОМР на МИРГ 

„НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ е № BG14MFOP001-4.097 Мярка 2.2 „Подкрепа за 

създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“. 
Допустимите за финансиране дейности по тази схема са инвестиции в дребно 
мащабна инфраструктура която е насочена към: 
1.         Преустройство или обновяване и/или оборудване на съществуващи 
сгради в места за настаняване с капацитет до 10 стаи за настаняване; 
2.         Изграждане и/или преустройство на места за хранене с малък капацитет, 
насърчаващи консумирането на рибни продукти като ключов елемент в 
туристическите продукти и услуги, предлагани в Рибарския район; 
3.         Инвестиции за изработване/закупуване на лодки и други плавателни 
съдове с цел туризъм; 
4.         Инвестиции в дребномащабна инфраструктура за създаване на нови 
услуги и продукти; 
5.         Изграждане на места за къмпинги за риболовен и свързан с него 
екотуризъм; изграждане на инфраструктура и оборудване на бази за спортен 
риболов; 
6.         Организиране на рибарски фестивали с цел популяризиране 
привлекателността на Рибарския район; 
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7.         Закупуване на оборудване и обзавеждане за развитие на нови продукти и 
услуги в територията; 
8.         Изграждане, рехабилитация и благоустрояване на места за разтоварване 
с всички необходими съоръжения (за електронни услуги, ледогенератори, за 
снабдяване с вода, с горива и др.) за акостиращите риболовни съдове; 
 9.         Дейности за информация и публичност. 
 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 360 278.47 лв. 

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 5 

000 лева, а максималният размер –  200 000 лева. 
Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.098, мярка 

МИРГ-Бургас–Камено-508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на 
територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно 

развитие на МИРГ „Бургас-Камено“ е насочена към развитието и 
популяризирането на териториалната уникалност, чрез използването на 
природните ресурси, културното наследство, обичаи, традиции и фолклор с 
цел повишаване привлекателността на района като туристическа дестинация 
за различни видове алтернативен туризъм – екологичен, селски, културен, 
фолклорен, фестивален и др. 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 468 569,68 лв. 
Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 9 
779,15 лв., а максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова 
помощ е 391 166 лв. 
  Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за следните дейности: 
1. Дейности за развитие и популяризиране на териториалната уникалност, 
чрез използването на природните ресурси, културното наследство, обичаи, 
традиции и фолклор в т.ч. и: 
1.1 Дейности свързани със събития за популяризиране на местната 
идентичност (природна, културна, историческа, туристическа и др.) 
2. Дейности за повишаване привлекателността на района като туристическа 
дестинация за различни видове алтернативен туризъм – екологичен, селски, 
културен, фолклорен, фестивален и др. 
2.1 Дейности по съхраняване, възстановяване и обновяване на природното и 
културно наследство на територията; 
2.2 Дейности по подобряване и/или изграждане на туристическа 
инфраструктура на места с висока природна и/или културна стойност; 
3. Дейности за съхраняването и развитие на местното природно и културно 
наследство, околната среда, местната идентичност в т.ч. и: 
3.1 Дейности свързани с проучвания и разработване на планове за опазване на 
природно и/или културно наследство. 
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Процедурата от стратегията за Водено от общностите местно развитие 
(ВОМР) на Местна инициативна рибарска група Самоков е BG14MFOP001-
4.102 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, мярка 02 
„Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”  

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата 
е 320 000 лева. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за 
един проект не трябва да бъде по-малък от 30 000 лева, а максималният размер 
за един проект не може да надвишава 195 000 лева. 

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя 
за подпомагане на инвестиции в преработването на продукти от риболов и 
аквакултури, когато тези инвестиции са свързани с дейности, които: 
1. Допринасят за реализирането на икономии на енергия или намаляване на 
въздействието върху околната среда, включително третирането на отпадъци. 
2. Подобряват безопасността, хигиената, здравето и условията на труд или 
които са предназначени за обработка и/или преработка на свръхпроизвеждани 
или слабо експлоатирани видове. 
3. Свързани с преработването на странични продукти, които се получават в 
резултат на основни дейности от преработването. 
4. Свързани с преработването на продукти на биологични аквакултури 
съгласно чл. 6 и чл. 7 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. 
относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти 
и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (Регламент № 834/2007). 
5. Водят до нови или подобрени продукти, нови или подобрени процеси или 
нови или подобрени управленски и организационни системи, включително 
обучение на персонала, зает с производствената дейност. 

Процедурата чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.093 МИРГ БЧС 
Бяла-Долни чифлик-Аврен Мярка 2 Подкрепа за инвестиции в дейности 
алтернативни на рибарството и аквакултурите в други сектори на морската 
икономика, предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с 
цел създаване на работни места от Стратегия за ВОМР на МИРГ БЧС Бяла- 

Долни чифлик- Аврен цели: 
 Разкриване и запазване на работни места; 
 Да се създаде алтернативна на сектор „Рибарство“ заетост за населението 

в региона; 
 Диверсификация на дейности извън риболовния сектор;   
 Да се подобрят инфраструктурата и услугите в отрасъл туризъм на 

територията на РО като основна възможност за алтернативна заетост 
извън сектор „Рибарство“. 
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 121 070.00 лева. 

             Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един 
проект не трябва да надвишава: 
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            • за проекти в обществен интерес на кандидати Общини (Бяла, Долни 
чифлик и Аврен): 390 000 лева; 

       • за проекти в обществен интерес на кандидати Юридически лица, 
регистрирани по ЗЮЛНЦ: 40 000 лева; 

       • за проекти в частен интерес: 100 000 лева. 
Безвъзмездна финансова помощ се предоставя за следните дейности: 

1. Изграждане на заведения за хранене, в които се реализират рибни продукти 

и аквакултури; 
2. Дейности в риболова като развлекателни и спортни; 
3. Създаване на нови туристически продукти; 
4.Дейности, свързани с хранителни и увеселителни съоръжения – ресторанти, 
закусвални, барове, кафенета и други; 
5. Развитие на занаятчийско производство; 
6. Инвестиции за изграждане и организиране на туристически атракции; 
7. Модернизация на съществуващи места за настаняване, дефинирани съгласно 
чл. 3 ал. 2, т. 1 от Закона за туризма. Допустими са обекти със съществуваща 
категоризация съгласно чл. 111, ал. 2 от Закона за туризма; 
8. Дейности за популяризиране и реклама на туристически атракции, 
туристически услуги и продукти; 
9.Консултантски услуги за подготовка на проекти – проучвания, 
техническо/технологично проектиране, правна консултантска подкрепа; 
10. Подкрепа за внедряване на информационни технологии; 
11. Инвестиционна и консултантска подкрепа за стартиране на бизнес 
дейности и предприемачество; 
12. Създаване и рехабилитация на водоеми; 
13. Създаване на местни туристически информационни центрове; 
14.Реклама на продукти на услуги извън сектор „Рибарство“ и чрез използване 
на информационни технологии; 
15.Подпомагане разширяване на бизнес с нови дейности и продукти с цел 
отваряне на нови работни места, включително СМР и оборудване; 
16.Проекти за изграждане или реконструкция/рехабилитация на 
инфраструктура свързана с туризма – зелени площи, еко пътеки, вътрешни 
водоеми, туристически атракции, туристически алеи, тематични спирки, места 
за почивка и други подобни. 
  

Подаването на проектните предложения се извършва изцяло по електронен 

път чрез Информационната система за управление и наблюдение на 
Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) 
единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез 
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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 по електронна 
поща: pmdr@mzh.government.bg. 

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за 
изпълнение по процедурата можете да намерите на Единния информационен 
портал на ел. адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr, или на страницата на 
съответния МИРГ. 

 

СЕДЕМ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА 
ДОКУМЕНТИ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ОБЯВИ УО НА 
ПМДР 
 

 

През м. ноември 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 от стратегията за ВОМР на МИРГ 

„Несебър-Месемврия“. Първата е № BG14MFOP001-4.112 “Популяризиране на 
местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно мащабна 
инфраструктура” , мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и 
подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура”. Предвиденият 
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бюджет по процедурата е 114 613,81 лв. безвъзмездна финансова помощ, от 
които 97 421 ,74 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство 
и 17 192,07 лв. национално съфинансиране. 

Втората № BG14MFOP001-4.099 „Инвестиции в преработка и маркетинг  в 
сектора на рибарството и аквакултурите“ , мярка 1.1. „Инвестиции в 
преработка и маркетинг  в сектора на рибарството и аквакултурите“ е с бюджет 
от 50 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 42 500 лв. са от 
Европейския фонд за морско дело и рибарство и 7 500 лв. национално 
съфинансиране. 

Две са обявените процедури за обществено обсъждане на проекти и на 

МИРГ „Бургас - Камено“ и включват: № BG14MFOP001-4.109 “Продуктивни 
инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас - Камено“ , мярка 
2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите“. Предвиденият бюджет по тази 
процедура е 293 374,50 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 249 
368,33 лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство и 44 006,18 
лв. национално съфинансиране. Втората процедура № BG14MFOP001-4.110 
“Диверсификация и нови форми на доход на територията на МИРГ Бургас - 
Камено“, мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“ е с бюджет 391 

166 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 332 491,10 лв. са от 
Европейския фонд за морско дело и рибарство и 58 674,90 лв. национално 
съфинансиране. 

През м. ноември 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 
още две процедури чрез подбор на проекти. Те включват № BG14MFOP001-
4.105 „Създаване на добавена стойност и преработване на продуктите от 
риболов и аквакултури”, мярка 1.1.2 „Създаване на добавена стойност и 
преработване на продуктите от риболов и аквакултури” и № BG14MFOP001-
4.103 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с 
рибарската общност и морския потенциал на територията”, мярка 2.1.1 
„Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската 
общност и морския потенциал на територията” – и двете от стратегията за 
ВОМР на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“. 

Предвиденият бюджет по първата процедура е 400 000 лв. безвъзмездна 
финансова помощ, от които 340 000 лв. са от Европейския фонд за морско дело 
и рибарство и 60 000 лв. национално съфинансиране. А по втората съответно – 
502 355.69 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 427 002.33 лв. са от 
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Европейския фонд за морско дело и рибарство и 75 353.36 лв. национално 
съфинансиране. 

Седмата обявенапроцедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-
4.111 "Подкрепа за инвестиции в иновации и подпомагане на риболова и 
аквакултурите, създаване на добавена стойност и диверсификация в рамките 
на риболовния сектор" , мярка 1 „Подкрепа за инвестиции в иновации и 
подпомагане на риболова и аквакултурите, създаване на добавена стойност и 
диверсификация в рамките на риболовния сектор“ е от стратегията за ВОМР на 
МИРГ „Бяла-Долни чифлик-Аврен“. Предвиденият бюджет по процедурата 
е 410 000 лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 348 500 лв. са от 
Европейския фонд за морско дело и рибарство и 61 500 лв. национално 
съфинансиране. 

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените 
документи можеха да се изпращат на електронна 
поща (pmdr@mzh.government.bg.) до определен срок, изрично посочен по 

всяка една процедурите, публикуван на Единния информационен портал на 
ел. адрес: https://www.eufunds.bg/bg/pmdr, или на страницата на съответния 
МИРГ. 

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. 

 

България и Румъния си партнират в областта на морското 
пространствено планиране 

 
България и Румъния приключват успешно проект за взаимодействие в 

областта на морското пространствено планиране. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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           В онлайн формат на 25 ноември 2021 г. от 10.00 ч. беше проведена 
заключителната конференция по инициативата „Трансгранично морско 
пространствено планиране за Черно море – България и Румъния“ – 
MARSPLAN-BS II, в която водещ партньор и организатор е Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството. 
 

На заключителната конференция бяха представени постигнатите 

резултати по проекта и бе подчертано как изпълнението на основните му цели 
– създаване на Морски пространствен план и разработване на съвместна 
стратегия за трансграничния регион Румъния – България, може да допринесе 
за развитие на т. нар. синя икономика, която е от съществено значение за 
реализирането на  Зелената сделка. 
 
            3,4% /102 962 души/ от всички работещи в България са заети в сектори 
свързани с т.нар. синя или морска икономика. По данни за 2018 година тя 
генерира 2% от националната брутна добавена стойност /БДС/ или 995 
милиона евро, което е над средното за Европейския съюз. 
 
           Морската или „синя” икономика включва широк комплекс от дейности, 
свързани с морето - като риболов и аквакултури, проучване и добив на нефт и 
газ,  корабоплаване и морски транспорт, морски и крайбрежен туризъм, както 
и морски дейности, които използват или произвеждат продукти и услуги от 
океанските и морските дейности, например преработка на морски дарове, 
морска биотехнология, корабостроене и кораборемонт, пристанищни 
дейности, оборудване. Основен акцент беше поставен върху представянето и 
проучването на взаимодействието „суша - море“ и многофункционалното 
използване на морските ресурси. 
             Проектът за трансгранично морско пространствено планиране за Черно 
море – България и Румъния MARSPLAN BS-II се осъществява с помощта на 
Европейската агенция по климата, инфраструктурата и околната среда 
(CINEA) към Европейския фонд за морско дело и рибарство. Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството е водеща организация по 
изпълнението му, съвместно с Министерството на развитието, публичните 
дейности и администрацията на Румъния и още 6 ключови български и 
румънски организации – Националния център за териториално развитие, 
Центъра за брегови и морски изследвания - Варна, и Висшето военноморското 

училище „Никола Йонков Вапцаров“ - Варна. Партньори от румънска страна 
са Министерството на развитието, благоустройството и публичната 
администрация, ГЕОЕКОМАР, Института за морски изследвания – „Григоре 
Антипа“ и Университет „Овидиус“ - Констанца. 

http://www.nrmbg.com/
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           Над 80 бяха участниците в  заключителната конференция, сред тях 
експерти по морско пространствено планиране, представители на Комисията 
за защита на Черно море от замърсяване, на Организацията за Черноморско 
икономическо сътрудничество и всички партньори по проекта, на CINEA, 
Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“ (DG MARE) към Европейската 
комисия, НРМ и др. 
           Основната цел на проекта MARSPLAN BS-II е да подкрепи съгласуваното 

междусекторно морско пространствено планиране в България и Румъния и да 
създаде дълготраен механизъм за трансгранично сътрудничество в 
Черноморския басейн. 
 

 

Ново ръководство по ПМДР 2014 – 2020 г. за бенефициенти с 
проекти в мониторинг 

 

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) 
изготви ново Ръководство по Програмата за морско дело и рибарство (ПМРД 
2014 – 2020). То съдържа детайлна информация за задълженията на 
бенефициентите при изпълнението на бизнес плановете им в задължителния 5-
годишен период на мониторинг. В него са разписани и стъпките, необходими 
за осигуряване на ефективното отчитане на индикаторите в ИСУН 2020. 
     Припомняме, че 5-годишният мониторингов период за проектите по 
Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., започва да тече след 
окончателното изплащане на безвъзмездната финансова помощ по сключения 
административен договор. В тази връзка бенефициентът трябва да гарантира, 
че отпуснатите средства се разходват в съответствие с националното 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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законодателство и с установените норми на ЕС. За целта ДФ “Земеделие“, в 
качеството си на Междинно звено на Управляващия орган на ПМДР, ежегодно 
изисква от бенефициентите да подават „Технически отчет“ в системата ИСУН 
2020. 
    Насоките, които са разписани в Ръководството, ще улеснят 
бенефициентите при отчитане изпълнението на производствените програми и 
заложените индикатори на проектите им, които са в период на мониторинг. 

Ръководството е налично на страницата на Националната рибарска 

мрежа: https://nrmbg.com/index.php?route=product/product&product_id=451 

 

Виртуална дискусия за Зелената сделка и резултатите от 26-
ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН 
по изменението на климата 

 
На 12 ноември от 11:00 ч. Европейският комитет на регионите, в 

сътрудничество с редица поднационални правителства и мрежи на градове и 
региони организира виртуална дискусия относно основните резултати от 26-
ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменението 
на климата (COP26). 

Бяха разгледани основните постижения от значение за местната общност 
В онлайн формата беше обсъдено и как прилагането на Европейската зелена 
сделка на местно ниво може да се превърне в план за поднационалните 
правителства по целия свят, за да бъдат част от зеленото и устойчиво 
възстановяване след кризата с COVID-19 . 

Повече информация може да намерите на ел. страница на 
организаторите:  https://cor.europa.eu/bg. 

 
 

МЗХГ публикува покана за участие в “Зелена седмица 
Берлин 2022” 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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Министерството на земеделието, храните и горите публикува покана за 
участие в Международното изложение за земеделие, хранително-вкусова 
промишленост и градинарство “Зелена седмица Берлин 2022”, което ще се 
проведе в периода 21-30 януари 2022 г. за 87-и път в своята история. 

 

Изложението е създадено през 1926 година и представлява уникално 
събитие в световен мащаб, на което се представят новостите в областта на 
храните, земеделието и градинарството. Събитието предлага на изложителите 
добра възможност да покажат своите продукти. 

През 2020 г. изложението привлече около 1 700 изложители от 65 страни 

и над 400 000 посетители. През 2021 г. изложението се проведе изцяло в 
дигитален формат, поради налагането на ограничения, произтичащи от 
разпространението на коронавируса (COVID-19). 

През 2022 г. българските производители ще имат възможност да 
представят своите продукти на площ от 143 кв. м. Предвид строгите хигиенни 
мерки, които са предвидени от организаторите поради пандемията от Ковид-
19, броят на изложителите ще бъде ограничен и класирането ще бъде 
извършено съгласно критерии за оценка. Ще бъдат регистрирани единствено 
заявки, които са изцяло и коректно попълнени и придружени с пълния набор 
изискуеми документи. 

При одобрено участие, Министерството на земеделието, храните и 
горите поема разходите за: 

• Наем на оборудвана изложбена площ; 

• Национална идентификация на българския щанд; 

http://www.nrmbg.com/
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• Публикуване на информация за фирмата и логото ѝ в каталога на 
изложението; 

• Пропуски на изложителите; 

• Транспорт на експонатите; 

• Застраховка на експонатите по време на транспортирането им. 

Фирмите, участници в ЗЕЛЕНА СЕДМИЦА БЕРЛИН 2022 следва да 
поемат всички други свои разходи, както следва: 

• Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието 
(пътни, дневни и квартирни); 

• Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Общите условия за 
участие; 

• Застраховка на представителите на предприятието; 

• Консумативи за презентиране на представената продукция (дъски за 
рязане, ножове, посуда, прибори и др.) 

Документите за участие можеха да се подават по електронен път в срок 
до 22 ноември 2021 г. вкл. на следните имейл адреси: 
ikondov@mzh.government.bg, sbachvarova@mzh.government,bg и 
snikolova@mzh.government.bg.  

 

Десето заседание на Комитета за наблюдение на Програма 
за Морско дело и рибарство 2014-2020 г. 

 

http://www.nrmbg.com/
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На 04.11.2021 г. се проведе в онлайн формат Десетото заседание на 
Комитета за наблюдение на Програма за Морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. 
(ПМДР). На него беше представен напредъка по изпълнение на ПМДР 2014 – 
2020 г., обсъдиха се и се приеха изменение на Индикативна годишна работна 
програма /ИГРП/ за 2021 г., както и приемане на ИГРП за 2022 г. Обсъдени 
бяха още и дейности от Годишния план за действие в изпълнение на 
Националната комуникационна стратегия 2014-2020 г. за 2022 г. по ПМДР, 
както и напредъка по прилагане на финансови инструменти по Програмата. 

Представен беше и напредъка по подготовката на Програма за Морско дело, 
рибарство и аквакултури /ПМДРА/ за Програмен период 2021-2027 година. 

 

Проведе се уебинар на тема "Кръгова икономика: 
възможности за МСП" 

 
До 8 ноември българските компании можеха да се  регистрират за 

Уебинар  "Кръгова икономика: Възможности за МСП". Събитието се 
организира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните 
предприятия (ИАНМСП). То е част от много такива, посветени на темата за 
кръговата икономика и е съвместно с Филандския иновационен фонд - Sitra, 
посолство на Филандия и Cleantech Bulgaria. 

Уебинарът се проведе на 10 ноември 2021 г. от 9,30 часа, като в него 
участваха лектори от финландската агенция за насърчаване на бизнеса Business 
Finland и Финландската асоциация за кръгова икономика - Finnish Circular 
Economy Assocoation. 

http://www.nrmbg.com/
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Бяха представени презентации относно най-интересните финландски 
компании в областта на кръговата икономика, сред които Lindstrom България, 
която триумфира на наградите на Forbes България в категорията "Услуги" тази 
година. Представител на Финландската компания Konecranes също представи 
успешни бизнес практики в сферата на кръговата икономика. 

Участниците в семинара имаха възможността да се включат и в 
практически уъркшоп (онлайн) с експерти от Финландския иновационен фонд 
- Sitra на 23 ноември 2021 г. 

 Повече информация може да намерите на: 
https://www.sme.government.bg/. 

 

Рибопреработватели получиха близо 370 хил. лева Ковид 
помощ 

 

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) 
изплати близо 370 000 лв. (369 600 лв.) на 5 бенефициери по Програмата за 
морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020). Финансираните проекти се 
изпълняват по процедурата в подкрепа на рибопреработвателните 
предприятия за преодоляване на икономическите щети от пандемията COVID-
19 (Процедура BG14MFOP001–5.015). Те получават плащане в размер на близо 
370 000 лв. (369 600 лв.). Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под 
формата на компенсации за закупуване на стоки, суровини и материали, 
свързани с дейността на предприятието. Със средствата се възстановяват и 
направените разходи за съхранение на преработената продукция, за външни 
услуги и за наетия персонал. 
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    Други две плащания на обща стойност 71 700 лв. получават Местните 
инициативни рибарски групи (МИРГ) „Несебър – Месемврия“ и „Бургас – 
Камено” в изпълнение на техните стратегии за развитие. 
   Стратегиите имат за цел да подпомогнат конкурентоспособното развитие на 
рибарските области при оптимално използване на местните ресурси. 
Основните приоритети, заложени в стратегиите, са насърчаване на 
икономическия растеж, социално приобщаване, както и създаване на работни 
места в рибарските райони. 

     МИРГ „Бургас – Камено” получава 38 520 лв. в изпълнение на проект за 
повишаване на туристическата привлекателност на квартал „Крайморие“ и 
съхранение на местната история и култура. Проектът е по мярка 4.030. 
„Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от 
Стратегията за водено от общностите местно развитие. Отпуснатите средства са 
насочени за проучване на местните традиции, обичаи и занаяти, както и 
тяхното популяризиране. Те ще послужат като база за организиране на 
събития, свързани с морето и рибарството. 
 
     По проекта ще бъде закупена и мобилна сглобяема сцена за Народно 
читалище "Петър Янев 1939", което се намира в квартал „Крайморие“. Към 
мобилната сцена ще има и зрителски трибуни със седалки за 200 човека. Те ще 
бъдат сглобяеми, лесни за монтаж и демонтаж и по време на събитията ще 
бъдат разположени в южната част на новата лодкостоянка. Целта е тя да се 
превърне в една от емблемите на "Крайморие". Мястото се намира в 
непосредствена близост до морето и лодките на местните рибари. В проекта е 
заложено и закупуване на професионална озвучителна система за провеждане 
на различни събития – фестивали, събори, концерти, възстановки, 
демонстрации, кулинарни презентации и др. Общото между всички тях е целта 
им да станат пресечната точка на морето и рибарството с традиционните 
занаяти и с обредния календар. 
 
       МИРГ „Несебър – Месемвлия“ получи плащане в размер на 33 180 лв. по 
мярка 2.2 "Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската 
територия" от Стратегията за водено от общностите местно развитие. С 
безвъзмездната финансова помощ от ЕС ще бъде подменена старата карта на 
Несебърския полуостров в Археологическия музей в Несебър с нова 
интерактивна карта. Тя ще представя по иновативен начин историческото 
минало и богатство на региона. Туристите ще могат да получат подробна 

информация за отделните музеи и паметници на културата в Стария град на 
Несебър. По модерен и интересен начин те ще бъдат запознати с историята и 
развитието на риболова в града като основен поминък за местното население от 
времето на траките (II хил. пр. Хр.) до наши дни. На туристите ще бъде 
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представена и флората и фауната в акваторията на Несебърския полуостров и 
в Черно море, както и някои по-любопитни географски особености на морето. 
Освен предоставяне на информация, с този екран се цели също и стимулиране 
на туристите да посетят и останалите музеи в Несебър (Етнографски музей, 
музеи-църкви и др.). 
 
     Общо разплатените средства за рибопреработвателните предприятия и 
местните инициативни рибарски групи са 441 300 лв. 

 

Очаква се да бъдат разплатени над 11,37 млн. лева по 
Програмата за морско дело и рибарство до края на годината 

 

 

Повече от 11,37 млн. лева се очаква да достигнат плащанията по 
Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. до края на 
годината. До момента разплатените средства са 91,57 млн. лева, което е 45% от 
общия бюджет на програмата. Това заяви заместник-министърът на 
земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган Георги 
Събев по време на комитет по наблюдение на ПМДР. Той посочи още, че към 
момента договорените средства възлизат на 150,10 млн. лева безвъзмездна 
финансова помощ или 76% от бюджета на програмата, а проектите които се 
изпълняват са на стойност 30 млн. лева. Плановете са последните плащания да 
бъдат реализирани до края на 2023 г. 

Заместник-министърът коментира, че вярва, че бенефициентите ще 
спазят поетите ангажименти по подаване на искания за плащане и в тази 
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връзка очаква правилото N+3 за 2021 г. да бъде изпълнено. „По този начин, 
благодарение на усилията и амбицията на екипа на Управляващия орган на 
програмата, за трета поредна година ще бъде избегната загуба на средства“, 
подчерта Георги Събев. 

„С цел да компенсираме загубите на оборот, които търпят операторите в 
сектор „Рибарство“, в началото на годината бяха открити втори приеми по 
трите извънредни мерки за преодоляване на последствията от COVID-19 
пандемията“, информира заместник-министърът. И припомни, че България 

беше първата държава членка, която през миналата година включи в 
оперативната си програма мерки от Европейски фонд за морско дело и 
рибарство за преодоляване на икономическите последици от пандемията. Към 
момента са одобрени 215 проектни предложения на оператори от сектора за 
предоставяне на компенсации. Договорени са 8 424 339 лева и са извършени 
плащания на обща стойност 5 973 401 лева. 

Заместник-министърът информира, че за да се подобри достъпът до 
финансиране в сектор „Рибарство“, бе въведено използването на финансови 
инструменти по програмата. „Считам, че по този начин ще съдействаме още 
по-активно и пълноценно на бенефициентите при изпълнението на проектите 
им. Освен това, насочихме своите усилия и към популяризирането на добри 
практики по програмата сред широката общественост, което през годините не 
е правено активно“, каза още Георги Събев. 

„Изпълнението на програмата през последните години стабилно се 
подобрява и се наблюдава  повишаване на усвояването на средства“, коментира 
Стелианос Митолидис от ГД „Морско дело и рибарство“  на ЕК. Според него, 

програмата допринася за постигането на целите не ЕС за общата политика за 
рибарство. И допълни, че е необходимо да се постигнат целите заложени до 
2023 г. и да се осигури успешната подготовка за следващия програмен период. 

По време на заседанието стана ясно, че до края на годината предстои да 
бъдат отворени 19 процедури по стратегиите на Местните инициативни 
рибарски групи (МИРГ). През първото тримесечие на 2022 г. се предвижда да 
бъдат отворени приеми по девет  процедури по ПМДР, съгласно 
Индикативната годишна работна програма. Освен това ще бъдат отворени 40 
процедури по стратегиите на МИРГ. В този времеви период се очаква и 
страната ни да подготви и изпрати официално окончателния вариант на 
програмата за следващия финансов период към Европейската комисия. 

„Продължава работата по подготовката на програмен период 2021-2027 
г., като на 29 октомври 2021 г. Управляващият орган изпрати втория проект на 
Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. на нашите 
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колеги от ГД „Морско дело и рибарство“ на ЕК за неформални коментари“, 
отбеляза в заключение заместник-министърът. 

 

ДФЗ изплати още над 240 хил. лв. COVID помощ на 
рибопреработватели и 431 000 лв. COVID компенсации 

 

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) 
изплати 240 000 лв. по три проекта на бенефициери по Програмата за морско 
дело и рибарство (ПМДР 2014 –2020). Финансираните проекти се изпълняват по 
процедура BG14MFOP001-5.015. в подкрепа на рибопреработвателните 
предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 
COVID-19. 

Безвъзмездната финансова помощ се отпуска под формата на 
компенсации за закупуване на стоки, суровини и материали, свързани с 
дейността на предприятието. Със средствата се възстановяват и направените 
разходи за съхранение на преработената продукция, за външни услуги и за 
наетия персонал. 

ДФЗ – РА изплати и на девет бенефициера близо 431 000 лв. (430 851 лв.) 
по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020). Финансовата 
подкрепа е насочена за преодоляване на икономическите последствия, 

недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от 
COVID-19. 

  На шест рибопреработвателни дружества са преведени 362 361 лв. по 
Процедура BG14MFOP001-5.015 „Подкрепа за преработвателни предприятия на 
продукти от риболов и аквакултури за преодоляване на икономическите 
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последствия от пандемията COVID-19“. Безвъзмездната финансова помощ по 
мярката дава възможност на микро, малките и средни предприятия да се 
справят с последствията от пандемията, да запазят работните места в сектора и 
да повишат своята конкурентоспособност. 

Други трима бенефициери по ПМДР 2014-2020 получават общо 68 490 лв. 
Изплатените средства са 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. 
Финансовата подкрепа е насочена към рибовъдните предприятия, които 
търпят икономически щети от наложените ограничения на пазара, настъпили 
вследствие на covid пандемията. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска 
под формата на компенсации за разходи за закупуване на стоки, суровини и 
материали, свързани с дейността на предприятията, разходи за съхранение, за 
външни услуги и разходи за персонал. 

 

Проведе се Национална конференция на тема "Устойчива 
синя икономика - тенденции и перспективи пред България", 
организирана от Морски клъстер България със съдействието на 
Механизма за подкрепа за Черно море 

 
НА 30.11.2021 Г. ОТ 10:00 ЧАСА, В ГР. ВАРНА СЕ ПРОВЕДЕ 

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА "УСТОЙЧИВА СИНЯ 
ИКОНОМИКА - ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД 
БЪЛГАРИЯ", ОРГАНИЗИРАНА ОТ МОРСКИ КЛЪСТЕР БЪЛГАРИЯ С 
ПОМОЩТА НА МЕХАНИЗМА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЧЕРНО МОРE.  
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КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ПРОВЕДЕ В ХИБРИДЕН ФОРМАТ - 
ПРИСЪСТВЕНО В "ROSSLYN DIMYAT HOTEL", ГР. ВАРНА БЕ ЧРЕЗ 
ДИРЕКТНО ИЗЛЪЧВАНЕ ОНЛАЙН. 

Целта на конференцията бе да насърчи публичния диалог относно 

перспективите за постигане на устойчива синя икономика в страната, във 
време на динамични трансформационни процеси, касаещи обществени 
политики и бизнес. Представянето на европейските тенденции и 

възможности, както и на националния потенциал има за цел да даде тласък 
за дискусии и да катализира търсенето на решения за преход към устойчива 

синя икономика в България, както и очертаването на перспективи за 
постигането на ключовите цели на Общия дневен ред за Черно море 

Конференцията беше открита от: 

Надежда Бухова, Национален координатор на Общ дневен ред за Черно море, 
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията 

Илзе Атанасова, Национален хъб към Механизъм за подкрепа за Черно море, 
Морски клъстър България. 

 

 Работната програма включваше: 

Сесия 1: Преход към устойчива синя икономика - тенденции, 
предизвикателства и възможности 

 Иглика Якова, Заместник-ръководител на отдел “ Стратегии за морски 
басейни, морско регионално сътрудничество и морска сигурност“, ГД 
„Морско дело и рибарство“, ЕК 

 Еолина Милова, старши специалист по околна среда, Световна банка 
 Европейска инвестиционна банка (TBC) 
 Уенди Бонне, ГД „Научни изследвания и иновации“, ЕК - Хоризонт 

Европа 
 Милен Обретенов, Програма Interreg NEXT Черноморски басейн 2021-

2027, ГД „Управление на териториалното сътрудничество“, 
Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

 Росица Стоева, Изпълнителен директор, Организация за черноморско 
икономическо сътрудничество (OЧИС) 

 Франсис Валат, Почетен председател на Френски морски институт, 
Основател и почетен председател на Френски морски клъстер, 
Съoсновател и почетен президент на Европейска мрежа на морските 
клъстери (ENMC). 
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Сесия 2: Българската синя икономика - потенциал и политики 

 Весна Балтина, Заместник-кмет “Стратегическо развитие и екология, 
дигитализация и адаптация към промените на климата”, Община Бургас 

 Ангел Гьорев, Главна Дирекция “Стратегическо планиране и програми 
за регионално развитие”, Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството 

 Стоян Котов, Дирекция “Морско дело и рибарство”, Министерство на 
земеделието, храните и горите 

 Диян Димов, Изпълнителен директор, Пристанище Бургас 
 Найден Прахов, Център за подводна археология, Министерство на 

културата 
 Калин Калинов, Заместник-началник по учебната и научната част, 

Висше военноморско училище “Н.Й Вапцаров” 
 Тодор Ганчев, Заместник-ректор „Научна дейност“, Технически 

университет - Варна 

В рамките на форума се проведе и кръгла маса/дискусия на тема 
"Цялостен подход към устойчива синя икономика" 

 

 

СТАРТИРА НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ, ПОСВЕТЕНА НА 

СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО ЗА ПРОГРАМЕН 

ПЕРИОД 2021-2027 Г. 

 

На 22 ноември 2021 г. стартира общата инициатива на мрежата от 27 
информационни центъра, посветена на Споразумението за партньорство 
между Република България и Европейската комисия за програмен период 2021-
2027 г. 
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Целта на тазгодишната кампания е представяне на проекта на 
Споразумение и приноса на бъдещите програми към неговите цели. 
Документът определя стратегията на държавата членка и приоритетите й за 
изпълнение на Кохезионната политика на Европейския съюз и Общата 
политика в областта на рибарството, както и рамката за управление през 
програмен период 2021 -2027. Съгласно проекта на Споразумение, през новия 
програмен период инвестиции с европейско финансиране ще се осъществяват 
в рамките на всичките пет политически цели на Съюза, както и по Фонда за 

справедлив преход. 

Събитията, организирани от всеки Областен информационен център 
(ОИЦ) продължат до средата на месец декември 2021 г., като в тях участие ще 
вземат всички заинтересовани страни в процеса – местните власти, 
академичната общност, представители на бизнеса, медии, широка 

общественост и др. С оглед на епидемичната обстановка в страната, те ще се 
провеждат онлайн – във Фейсбук профила на съответния ОИЦ или чрез 
онлайн платформа. 

Детайли за всяко събитие се обяват в секцията „Календар“ на Единния 
информационен портал www.eufunds.bg и в социалните мрежи. 

 

Предстоящото Европейско изложение за синя икономика 
SEALOGY® в Италия насърчава опазването на морската среда и 
популяризира политиките за устойчивото развитие на 
рибарството и аквакултурите 

 
 
 
В периода 18.11.-20.11.2021 г. в гр. Ферара, Италия се 

проведе Eвропейското изложение за синя икономика SEALOGY® - едно от 
най-значимите събития в тази област. По време на събитието, на 16 000 кв. м. 
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изложбени площи ще бъдат представени последните достижения и иновации в 
синята икономика. Програмата на изложението предвижда тематични 
конференции, бизнес семинари, работилници и демонстрации. Събитието 
предоставя и възможност за обмяна на опит относно развитието на синята 
икономика чрез прилагането на Стратегии за местно развитие в рибарските 
райони и дейностите на Местните инициативни рибарски групи в ЕС. 

  
В рамките на форума, на 20.11.2021 г. от 14:00 часа FARNET 

(Европейската мрежа на рибарските райони) организира и международно 
изложение на проекти, подкрепени от Местни инициативни рибарски групи 
(МИРГ) от целия ЕС, които са отличени като примери за най-добри практики, 
подкрепящи устойчивото развитие в рибарските райони. Сред отличените 
добри практики се очакваше да бъде и българският проект: „Превенция на 
бракониерството и замърсяването на водните обекти на територията на 
община Девин“, финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-
2020 чрез Стратегията за ВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак-
Девин-Доспат“. 

 
Европейското изложение "SEALOGY® 2021" е предназначено за 

представители на частния, публичния, и неправителствения сектор, развиващи 
дейност или имащи интереси в областта на синята икономика, включително 
национални и местни институции, Местни инициативни рибарски групи, 
частни компании, научно-изследователски организации и др. SEALOGY® 
насърчава опазването на морската среда, популяризира тенденции, иновации и 
добри практики за опазване на морската екосистема и устойчивото развитие на 

рибарството, аквакултурите и другите сектори на синята икономика. 
  

Повече информация за провелото се изложение “SEALOGY” можете 
да намерите на следните адреси: 
https://nrmbg.com/blog/subitiya/sealogy-evropeiskoto-izlojenie-za-sinia-
ikonomika-ferara-italia-noemvri 
https://www.sealogy.it/en/expo/ 
 

Отличиха български проект, финансиран по Програма за 
морско дело и рибарство 2014-2020 г. на изложение във Ферара, 
Италия 

България беше наградена за представянето си по време на изложението 
за най-добри проекти в областта на устойчовото развитие от целия ЕС, 
организирано от FARNET - Европейската мрежа на рибарските райони. 
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По време на изложението, което се проведе на 20 ноември т. г. в гр. 

Ферара, Италия в рамките на Eвропейското изложение за синя икономика 
SEALOGY® (18.11. – 20.11.2021 г.), бяха представени 16 проекта от различни 
държави в ЕС, отличени като добри практики с принос за устойчивото 
развитие в крайбрежните райони. 

Проектът „Превенция на бракониерството и замърсяването на водните 
обекти на територията на община Девин“ на Ловно-рибарско Дружество 
Девин, финансиран по Програма морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. чрез 
Стратегията за ВОМР на МИРГ “Високи Западни Родопи: Батак-Девин-Доспат” 
беше избран за един от четирите най-добри проекта и получи специална 

награда за първи подгласник на победителя. 
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Проектът на дружеството е насочен към превенция и опазване на 
рибните ресурси/борба с бракониерството/ и опазване на околната среда, 
намаляване на броя на посегателствата над видовете риби/рибните ресурси в 
изкуствените и естествените водни екосистеми, намиращи се на територията 
на Община Девин и изграждане на информирана и активна маса от местни 
доброволчески екипи. В него се ключва обучение на доброволци, които да 
бъдат подходящо технически оборудвани за да провеждат акции, свързани с 
намаляване на замърсяването на водните обекти и намаляване и превенция на 

бракониерството на територията. По проекта се осигурят подходящи 
технически средства – дрон, фотокапани с ММS модул, термовизионен 
монокуляр, бинокли, зрителна тръба, моторна лодка с колесар и други, чрез 
които се осигурява възможност за адекватно противодействие на 
нарушителите. 

 
 

В рамките на проекта и след неговото приключване ще се извършват 
регулярни наблюдения от доброволци на сдружението, които при 
взаимодействие с отговорните институции ще доведат до ограничаване на 
замърсяването на водните обекти на територията на община Девин, загуба на 
биоразнообразие и рибни ресурси, въвличайки местната общност в дейности 
по опазване на околната среда на територията, както и за превенция на 
бракониерството. 
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В Европейското изложение за синя икономика SEALOGY®  участие взеха 
множество представители  на частния, публичния, и неправителствения 
сектор, развиващи дейност или имащи интереси в областта на синята 
икономика, включително национални и местни институции, Местни 
инициативни рибарски групи, частни компании, научно-изследователски 
организации и др. от ЕС. 

 

УО представи новата Програма за морско дело, рибарство и 
аквакултури 

 
На 18 ноември, се проведе съвместното открито заседание на 

Постоянните комисии на Националното сдружение на общините в РБ по 
европейски фондове, национални и международни програми и проекти и 
земеделие, гори, селски и планински райони. За участие в работата на 
Комисията се регистрираха 224 представители на 124 общини и райони на 
общини, в т.ч. 24 кметове, 7 общински съветника и 29 заместник-кметове. 

На заседанието Стоян Котов – директор дирекция „Морско дело и 
рибарство“ в Министерството на земеделието, храните и горите представи 
напредъка по подготовката на новата Програма за морско дело, рибарство и 
аквакултури. Той съобщи, че втори неформален драфт е представен на ЕК, по 
който се очакват коментари. Рамката за ВОМР в периода 2021-2027 остава 
непроменена - с подготвителната помощ за създаване на нови партньорства, 

както и за подкрепа на вече съществуващи. На втори етап се прави оценка на 
подадените стратегии по ВОМР. 
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Акцентът не се отличава сериозно от предходния период, но се търси 
връзка с редица политики на ЕС и адресиране на специфичните проблеми в 
рибарските общности, като екологични аспекти на дейностите за експлоатация 
на запасите от рибни ресурси и съхраняването им, опазване на водните 
ресурси, борба с ниската доходност на населението в рибарските райони, 
повишаване на обществената приемливост на риболова и рибопроизводството, 
задържане на млади хора в рибарските райони, справяне с екологичните 
предизвикателства, дигитализация на пазара, скъсяване на веригите на 
доставки, кръгова икономика. Ще се търсят комплексни стратегии, които да 
адресират тези предизвикателства, допълни Котов. 

Специфичен момент ще е насърчаването на сътрудничество между 
съседни територии - участие на минимум 2 общини за разширяване на обхвата. 
В МИРГ ще се включват и рибарски, туристически и специфични за местната 
общност групи, партньорството ще е публични, частни, социално-
икономически партньори. Важен момент е да бъдат създадени гаранции, че 
решенията няма да бъдат доминирани от определен партньор, съобщи Стоян 
Котов. 

Около 50 млн. лв. са предвидени в бюджета за ВОМР. Очакванията са за 
одобрение на 15 стратегии, на фона на 9, които се изпълняват в момента. 

Един от регионите, които остава непокрит от МИРГ е река Дунав. Ще се 
цели негово покриване, както и на Черноморието, а също така и на 
вътрешността на страната, където има обвързаност на територията с 
производството на аквакултури. Очаква се през 1-вото тримесечие на 2022 г. да 
се депозира Програмата за одобрение и веднага след това да стартира 
подготвителната мярка по ВОМР, каза още Котов. 

В дискусията се повдигна въпроса за инвестиционните мерки, които през 
последните месеци са значително повлияни от ръста на цените в строителния 
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сектор и за които се оказва, че средствата в проектите не достигат за тяхното 
реализиране. 

 

 
Г-н Котов разясни, че въпросът за завишаване на безвъзмездната 

финансова помощ (БФП), в такива случаи, е поставян нееднократно по време 
на разговори с ЕК, но към момента не може да бъде намерен ефективен модел 
за индексиране на проектните предложения. Когато не е проведена обществена 
поръчка и се констатира необходимост от допълнителни средства за СМР, при 
известна гъвкавост могат да се намерят решения чрез промени в КСС и 
вътрешни такива в проекта, като договорите за БФП се анексират. По-сложно е 
при вече избран изпълнител и сключен договор за строителство. 
 

По темите от дневния ред на заседанието взеха участие още и заместник-
министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на 
Управляващия орган (УО) на ОП „Региони в растеж“ (ОПРР) Нина 
Стоименова, Ивайло Стоянов, началник отдел „Стратегическо планиране и 
програмиране“, в УО на ОПРР, Иван Иванов, директор дирекция „Централно 
координационно звено“ в Министерския съвет и Десислава Георгиева, 
директор дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ в МРРБ. 
 
 

МЗХГ започва процедура за осигуряване на de minimis за 
сектор „Рибарство” 

Министерството на земеделието, храните и горите ще разработи схема за 
държавна помощ de minimis за подпомагане на рибопроизводители през 2022 
година. 
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С нея се цели подкрепа на пострадалите от увеличената цена на 
електроенергията, използвана за отглеждане на рибата и значителното 
увеличаване на цената на фуража, използван в рибовъдството през 2021 г. Това 
стана ясно по време на заседание на Консултативния съвет по рибарство, 
председателстван от заместник-министъра на земеделието, храните и горите 
Георги Събев. 

„Имаме воля и желание за подкрепа на сектора, защото искаме той да се 
развива и да работи добре“, посочи заместник-министърът. Като отбеляза, че за 
последен път de minimis в отрасъла е бил предоставен през 2012 г. По думите 
му, за да започне работа по процедурата е необходимо представителите на 
бизнеса да предоставят информация за разходите по направления и призова за 
активност, с което да се ускорят дейностите по нея. 

Браншът информира, че според техните изчисления цената на фуражите 
се е покачила с 20-30% през тази година спрямо предишната, което затруднява 
производителите. Според тях разработването на такава схема ще подкрепи 
работещите в рибопроизовдството и ще подпомогне изсветляването на сектора. 

Аграрният заместник-министър коментира, че очаква работещите в 
сектора да оценят предоставения инструмент, като знак за желание той 
устойчиво да напредва. „Надявам се в рамките на идните седмици да бъде 
предоставена нужната информация от бранша и работата по създаването му да 
започне“, подчерта още Георги Събев. 

Консултативният съвет разгледа и въпроса за забрана за улов на бяла 
пясъчна мида през размножителния ѝ период. Членовете на съвета се 
обединиха около решението да бъдат предприети необходимите действия за 
въвеждане на ежегодна временна забрана за улова на бяла пясъчна мида през 
месеците май, юни и юли. Участниците заявиха готовност и за създаване на 
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работна група към Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури 
(ИАРА), на която подробно да бъде разгледана темата. 

По време на заседанието беше разгледан и въпросът за състоянието на 
„Рибни ресурси“ ЕООД и управляваните от дружеството пристанища. 
Решението на съвета бе на следващото заседание да бъдат докладвани 
възможностите и целесъобразността за прехвърляне на рибарски пристанища 
от дружеството към ИАРА, с цел оптимизиране на дейностите, свързани с 
риболова. 

В дневния ред на съвета бе поставен и въпросът за функциониране на 
системата за наблюдение на риболовните кораби и проблемите с генерираните 
от системата грешни данни за улови. По информация на бизнеса има грешки в 
системата, които създават ежедневни трудности в работата на 
рибопроизводителите. Представителите на ИАРА посочиха, че са предприети 
действия по отстраняване на проблемите и увериха, че занапред бизнесът не 
трябва да има притеснения. Решението на съвета е, че Изпълнителната агенция 
по рибарство и аквакултури в сътрудничество с представители от сектора ще 
коригира неточните данни в системата. 

 

Онлайн семинар на EUMOFA на тема „Въздействие на 
новите технологии в сектора на аквакултурата: потенциал за 
растеж на европейския пазар“ 

На 07.12.2021 г. от 11:00 часа (българско време) Европейската 
обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултура (EUMOFA) 
ще проведе онлайн семинар на тема „Въздействие на новите технологии в 
сектора на аквакултурата: потенциал за растеж на европейския пазар“. 

 

След неотдавнашното публикуване на проучванията за интегрираната 
мултитрофична аквакултура и рециркулационните системи за 
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аквакултура (RAS), EUMOFA организира онлайн семинар, посветен на новите 

технологии в сектора на аквакултурите. Както аквапонните системи показват, 
отпадъците от отглеждането на риба могат да бъдат ценен източник на 
хранителни вещества за други производства. 

Интегрираните мултитрофични аквакултури (ИМТА) отиват още по-
далеч като търсят симбиотични или положителни взаимодействия между 
различни видове аквакултури, разположени на различни трофични нива 

(тоест хранещи се от различни източници), за да създадат благоприятен 
затворен производствен цикъл, подобрявайки по този начин устойчивостта на 
цялата система. Най-разпространените видове ИМТА са тези, при които се 
търси интегриране на рибовъдството с производството на черупчести мекотели 
(различни видове миди) и/или на водорасли.  

Рециркулационните системи в аквакултурите (РСА) са разработени в 
отговор на все по-силния натиск върху класическите „проточни“ рибовъдни 

системи и с цел да се намали изхвърлянето на отпадъци в околната 

среда. При рециркулационните системи използваната при производството 
вода се рециклира и използва повторно, което значително намалява 
потреблението на вода, а и позволява да се сведат до минимум страничните 
продукти, като така се ограничава въздействието върху водните обекти в 
района. Ако са добре изолирани и оборудвани с ефективно отопление, тези 
системи могат да имат и преимуществото да поддържат стабилна температура, 
която създава оптималните условия за развъждане на различни видове, дори 
такива, които не виреят естествено в района. 

Отправната точка при провеждането на събитието на EUMOFA ще бъдат 
двете наскоро проведени проучвания, като по време на форума ще се 
разгледа пазарното въздействие на иновативните техники и технологии в 

сектора на аквакултурата. 

Събитието ще събере на едно място външни експерти, които ще обобщят 
текущата ситуация и ще разкрият перспективите, предлагани от двата 

подсектора – на интегрираната мултитрофична аквакултура и 
рециркулационните системи за аквакултура. 

Гост-лектори по време на онлайн семинара ще бъдат: 

 Birgit Van Tongelen, ГД „Морско дело и рибарство“, Европейска 
комисия 

 Frank Kane, експерт по интегрирана мултитрофична аквакултура, 
Морски институт (Ирландия) 
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 Jacob Bregnballe, експерт по рециркулационни системи за 
аквакултура, AKVA group (Дания) 

Събитието ще се проведе на английски език и ще бъде модерирано от: 

 Maren Bøe, Европейска обсерватория на пазара на продукти от риболов и 
аквакултура (EUMOFA) 

Предвид новите стратегически насоки на ЕС за по-устойчив и 
конкурентоспособен сектор на аквакултурaта за периода 2021 г. - 2030 г. и 
периодът, в който се намират държавите-членки на подготовка и 
финализиране на програмните документа за финансирането по линия на 
ЕФМДРА до 2027 г., форумът ще предостави ценна информация и ще даде 
възможност за дискусия относно новите технологии в областта на 
аквакултурата като инструмент за повишаване на конкурентоспособността и 
устойчивото развитие на сектора. 

Не пропускайте възможността да участвате в събитието, като направите 
регистрация ТУК. 

Повече информация за EUMOFA: 
Европейската обсерватория на пазара на продукти от риболов и 

аквакултура (EUMOFA) е инструмент, разработен от Европейската комисия, за 
проучване на пазара в сектора на рибарството и аквакултурата в Европейския 
съюз. Целта му е да повиши прозрачността и ефективността на пазара, да 
анализира динамиката на пазарите в ЕС, да подкрепя вземането на бизнес 
решения и изработването на политики. EUMOFA дава възможност за пряко 
наблюдение на обемите, стойностите и цените на продуктите от риболов и 
аквакултура от първоначалната продажба до етапа на търговията на дребно, 
включително вноса и износа. Данните се събират от държавите от ЕС, 
Исландия, Норвегия, Обединено кралство и от институциите на ЕС и се 
актуализират ежедневно. 
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