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УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА 
И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА 
ПРОЕКТИ – № BG14MFOP001-4.053 „ЕКОЛОГИЧНА И 
УСТОЙЧИВА РИБАРСКА ОБЛАСТ“ 

 

През м. септември Управляващият орган на Програма морско дело и 
рибарство 2014 – 2020 г. публикува списък на проектните предложения, които 
не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на 
проекти № BG14MFOP001-4.053, МЯРКА 3.1.1. „ЕКОЛОГИЧНА И УСТОЙЧИВА 
РИБАРСКА ОБЛАСТ“ в Единния информационен портал на Европейските 
структурни и инвестиционни фондове на следния ел. адрес: 
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/node/8297. 

Кандидатите, чиито проектни предложения са предложени за 
отхвърляне на етап оценка на административното съответствие и 
допустимостта по горепосочената процедура могат да подадат писмени 
възражения срещу предложението за отхвърлянето им пред ръководителя на 
Управляващия орган, в едноседмичен срок от съобщаването (10.10.2021 г.). 

 

ОДОБРЕНО Е ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНИ 
ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ ЗА 2021 Г. НА МИРГ  

Местните инициативни рибарски групи „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“, 
„БУРГАС-КАМЕНО“ и  „БЪЛГАРСКИ ЧЕРНОМОРСКИ СГОВОР БЯЛА – 

http://www.nrmbg.com/
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ДОЛНИ ЧИФЛИК – АВРЕН“ публикуваха одобрено изменение на 
Индикативна годишна работна програма за 2021 г. 

 

Индикативна годишна работна програма за 2021 г. може да намерите на 
Единния информационен портал на Европейските структурни и 
инвестиционни фондове и на страниците на съответния МИРГ.  

 

ДВЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТ 
СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ 

 

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-
2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за 
кандидатстване, Условия за изпълнение и приложенията към тях по две 
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процедури от стратегията за ВОМР на МИРГ „Несебър-Месемврия“. Първата 
процедура чрез подбор на проекти е № BG14MFOP001-4.097  „Подкрепа за 
създаване на нови услуги за населението в рибарската територия” , мярка 2.2 
„Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската 
територия”. 

Предвиденият бюджет по процедурата е 360 278.47 лв. безвъзмездна 
финансова помощ, от които 306 236.70 лв. са от Европейския фонд за морско 
дело и рибарство и 54 041.77 лв. национално съфинансиране. 

Втората процедура чрез подбор на проекти е № BG14MFOP001-
4.096 „Развитие на нови туристически продукти и атракции”, мярка 3.1 
„Развитие на нови туристически продукти и атракции”. По нея е предвиден 
бюджет в размер на 455 001  лв. безвъзмездна финансова помощ, от които 386 
750,85  лв. са от Европейския фонд за морско дело и рибарство 
и 68 250,15 лв. национално съфинансиране. 

Двете процедури са публикувани в Единния информационен портал на 
Европейските структурни и инвестиционни фондове и на страницата на МИРГ 
„Несебър – Месемврия“, като писмени възражения, предложения и коментари 
по горепосочените документи можеха да се изпращат 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. 

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИНДИКАТИВНИТЕ 
ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ НА МЕСТНИТЕ 
ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ ЗА 2020 Г. 

През м. септември т. г. деветте Местни инициативни рибарски групи 
публикуваха за обществено обсъждане Индикативните си годишни работни 
програми за 2022 г. 
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Програмите са достъпни на Единния информационен портал на 
Европейските структурни и инвестиционни фондове и на ел. страниците на 
съответния МИРГ, а писмени възражения, предложения и коментари по 
горепосочените документи могат да се изпращат на електронна 
поща: pmdr@mzh.government.bg. и също – на съответния МИРГ. 

 

ДФЗ преведе близо 49 хил. лева на рибно стопанство за 
соларни панели по ПМДР 2014-2020 г.  
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  Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 49 хил. лева (48 840 лв.) на 
бенефициер по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР 2014-2020) по 
мярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите”. Инвестицията е в 
сектор „Малки проекти“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за 
доставка и инсталиране на соларни панели (системи за добив на слънчева 
топлинна енергия) в рибно стопанство, в което се отглежда африкански сом. 

Оптимална температура на водата за отглеждане на африканския сом, 
през целия му жизнен цикъл, е около 25°-26° С. В отделни етапи на 
репродуктивното производство на сладководната риба водата трябва да е над 
28° С. Технологиите за затопляне на вода от слънцето са не само рационални, 
високоефективни и икономични алтернативи, но и допринасят за опазване на 
околната среда. 

     Инвестицията ще оптимизира досега действащата отоплителна система в 

рибното стопанство, което до скоро е използвало твърдо гориво за осигуряване 
на топлина за водата. Соларните конструкции ще намалят значително 
енергийните разходи, ще повишат конкурентоспособността на дружеството и 
ще подобрят условията на труд в него. 

 

Фондация „Аз съм „Кайлъка“ организира акция за 
почистване на двата язовира в парка 

 

http://www.nrmbg.com/
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Фондация „Аз съм „Кайлъка“ в партньорство с bTV Media 
Group призоваха всички желаещи да се включат в акция по събиране на 
отпадъци, почистване и облагородяване около двата язовира в парк „Кайлъка“ 
на Световния ден на почистването 18 септември. 

На място бяха осигурени предпазни ръкавици и чували, на 
разположение бяха и няколко контейнера за отпадъци, инструменти и техника. 
Координатор на фондацията насочваше при сборния пункт доброволците към 
ключовите точки с находища на отпадъци. 

Световния ден на почистването се провежда от 2008 г. насам с цел 
доброволно почистване на нерегламенрирани сметища в редица държави в 
различните краища на света. България подкрепя идеята чрез кампанията „Да 

изчистим България заедно“, част от социално отговорния проект „Добрият 
пример“ на bTV Media Group.  

 

За общи мерки за справяне със замърсяването на Черно 
море и подобрение на рибните запаси призова заместник-
министър Събев на международен форум в Санкт Петербург 

Сътрудничество между България и Русия в борбата със замърсяването на 
Черно море, както и в сферата на науката и състоянието на рибните записи 
обсъди заместник-министърът на земеделието, храните и горите Георги Събев с 
Иля Шестаков - директор на Федералната агенция по рибарство на Руската 
федерация. Това се случи в рамките на Четвъртия глобален форум, посветен на 
риболовната индустрия и търговията с рибни продукти, който се провежда в 
периода 8-10 септември 2021 г. в Санкт Петербург, Русия. 

„Черно море е споделено и проблемите, които го засягат, практически са 
общи за всички страни от региона. Според доклад от 2018 г., то е едно от най-
замърсените морета в Европейския съюз. Ако не се предприемат мерки в 
спешен порядък от всички черноморски страни, състоянието на морето, а 
оттам и на рибните запаси ще се влоши. Същевременно те носят поминък за 
хиляди работещи у нас, както в сферата на риболова, така и на туристическия 
сектор“. Това заяви заместник-министър Събев при разговора си с г-н 
Шестаков. 

http://www.nrmbg.com/
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usNext 

 „Русия не е официален член на Генералната комисия за рибарство в 
Средиземно море, където се обсъждат въпросите на Черно море, включително 
рибните му запаси. Това обаче не означава, че не трябва да се търсят други 
начини за сътрудничество - напротив. Изключително важен е обменът на 
данни между научни експерти от двете страни, за да се правят по-точно 
научните оценки, а оттам и политики, засягащи Черно море”, коментира още 
Георги Събев. 

Друга важна тема, обект на дискусията беше обмяната на опит в 
отглеждането на аквакултури - рибни и други водни организми отглеждани в 
изкуствени условия. България има потенциал в това отношение. „Освен 
допълнителен поминък по Черноморието и във вътрешността на страната, този 
вид дейност е перспективен и за износ, имайки предвид растящото търсене на 
протеини в глобален мащаб. Българите сме сред европейците с най-ниска 
консумация на риба на глава от населението. С целенасочени действия можем 
да помогнем тази тенденция да се промени, акцентирайки и върху родното 
рибно производство”, посочи аграрният заместник-министър. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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Борбата с незаконния улов, навлизането на цифрови технологии, както и 
мерки за защита и съхранение на есетровите риби, които са забранени за улов у 
нас от 2008 г. и 2011 г., във водите на Черно море и река Дунав, също бяха тема 
на разговор между Георги Събев и Иля Шестаков. 

Заместник-министър Събев беше и официален гост на откриването на 
глобалния форум, посветен на риболовната индустрия, в който участват 
представители от няколко десетки държави. 

 

Държавен фонд „Земеделие“ – РА публикува Ръководство 
за отчитане на разходи по Програма за морско дело и рибарство 
2014-2020 

 Държавен фонд „Земеделие“ изготви и публикува Ръководство за 
отчитане на разходи по Програма морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. 

 
 

Ръководството съдържа процедурите, които трябва да бъдат изпълнени 
от бенефициерите в ИСУН 2020, за да се осигури ефективно отчитане на 

разходите по договора. В него са включени списъци на изискуемите 

документи за отчитане на дейностите по проекта, както и необходимата 
информация за подаване на финансови и технически отчети към исканията 

за плащане. 

В Ръководството са публикувани и най-често допусканите грешки от 
бенефициерите при отчитане на разходите по ПМДР 2014-2020. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://eumis2020.government.bg/Report
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Ръководството е публикувано на официалната страница на Държавен 
фонд „Земеделие“ и Единния информационен портал на Европейските 
структурни и инвестиционни фондове https://www.eufunds.bg/bg/news-eip. 
То ще бъде изпратено и чрез ИСУН 2020 на всички бенефициери, с подписани 
договори по ПМДР 2014-2020, които все още на са подали искане за плащане. 

 

Стоян Котов по БНР: Скоро рибният сектор ще получи 
компенсации за пандемията 

 

Ковид кризата се отрази негативно и на сектора Рибарство заради 
ограниченията за движение в първите месеци на пандемията. Това редуцира 
договорите с доставчици, отрази се и на работата на заведенията, това каза за 
Българското национално радио (БНР) Стоян  Котов, директор на дирекция 
„Морско дело и рибарство“ в Министерството на земеделието храните и горите 
и изпълняващ функциите на Управляващ орган на Програмата за морско дело 
и рибарство, на годишната среща в Пловдив на Националната рибарска 
мрежа.  

Той увери, че предстои отпускането на компенсациите, които ще 
получат предприятията от бранша. Забавянето Котов обясни с възражения на 
фирми, отпаднали от списъка, които е трябвало да бъдат разгледани. 

http://www.nrmbg.com/
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На срещата се дискутират посоките, в които секторът ще бъде 
подпомаган от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури в 
новия програмен период от 2021 до 2027 година.  

Сред проектите, които ще бъдат подпомагани, са и такива за малки 
централи от възобновяеми източници, с които предприятията да покриват 
нуждите си от енергия, обясни Котов пред БНР. 

  Oще от интервюто може да чуете на официалната страница на БНР. 

 

Европейският парламент, Съветът и Комисията отбелязват 
началото на ежегоден „Ден на биологичното производство в ЕС“ 

Европейският парламент, Съветът и Комисията отбелязват началото на 
ежегоден „Ден на биологичното производство в ЕС“. Трите институции 
подписаха съвместна декларация, с която отсега нататък датата 23 септември се 
установява като Ден на биологичното производство в ЕС. Това е в изпълнение 
на Плана за действие за развитието на биологичното производство, приет от 
Комисията на 25 март 2021 г., в който беше обявено установяването на такъв 
ден с цел повишаване на осведомеността за биологичното производство. 

 
 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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Общата цел на Плана за действие за развитието на биологичното 
производство е значително да се стимулира производството и потреблението 
на биологични продукти, за да се допринесе за постигането на целите на 
стратегията „От фермата до трапезата“ и Стратегията за биологичното 
разнообразие, като например намаляване на употребата на торове, пестициди 
и антимикробни средства. Секторът на биологичното производство се нуждае 
от подходящите инструменти, за да расте, както е посочено в Плана за 
действие. За да се осигури балансиран растеж на сектора, се предлагат 23 

действия, структурирани около 3 направления — стимулиране на 

потреблението, увеличаване на производството и по-нататъшно 

подобряване на устойчивостта на сектора. 

Биологичното производство осигурява някои важни ползи: използваните 
за такова производство полета се отличават с около 30 % по-голямо биологично 

разнообразие, отглежданите по биологичен начин животни са в по-добро 
състояние и приемат по-малко антибиотици, земеделските стопани, 
занимаващи се с биологично производство, имат по-високи доходи и са по-
адаптивни, а потребителите знаят какво точно получават благодарение 
на логото на ЕС за биологични продукти. 

За повече информация: 

- https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-
fisheries/farming/documents/com2021_141_act_organic-action-
plan_en.pdf - План за действие за развитието на сектора на 
биологичното производство 

- https://ec.europa.eu/food/horizontal-topics/farm-fork-strategy_en - 
Стратегия „От фермата до трапезата“ 

- https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-
2030_bg - Стратегия за биологичното разнообразие 

 

Открита е процедура за финансиране за разработване и 
прилагане на мерки за смекчаване и адаптация към 
климатичните промени в областта на транспорта, отпадъците, 
енергетиката, водния сектор и други 

Министерството на околната среда и водите обяви покана за набиране на 
проектни предложения по Открита покана №3 „Климат“ по Резултат 4: 
„Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се 
адаптират към променящия се климат“ по Програма: „Опазване на околната 
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среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. 

 

 

Целта  на поканата е да се повиши капацитета на общините за оценка на 
техните стратегически планове и програми по отношение на планирани и 
изпълнени действия за намаляване на емисиите на парникови газове и 
адаптация към очакваните неблагоприятни последици от изменението на 
климата. В резултат ще се улесни планирането и изпълнението на нови 
стратегически стъпки за въвеждане на добри практики  за предотвратяване или 
свеждане до минимум на щетите от климатичните промени. 

            Предвидените средства за финансиране по поканата са 1 652 138, 39 евро. 
Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 200 000 
евро, максималният – 500 000 евро. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 
16.11.2021 г. 

Насоките за кандидатстване и съпътстващата документация са 
публикувани в Информационната система за управление и наблюдение на 
средства от ЕС (ИСУН 2020) на следния 
адрес: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/38943de6-4eab-
4725-9273-252b283e16dc 
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Комисията прие предложение за възможностите за риболов 
за 2022 г. в Средиземно море и Черно море 

 

На 17.09.2021 г. Комисията прие предложение за възможностите за 
риболов за 2022 г. в Средиземно море и Черно море. С предложението се 
насърчава устойчивото управление на рибните запаси в тези две морета и се 
изпълняват политическите ангажименти, поети в 
декларацията MedFish4Ever и Декларацията от София. В него е отразена 
амбицията на Комисията за постигане на устойчиво рибарство в Средиземно 
море и Черно море в съответствие с наскоро приетата стратегия на Генералната 
комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) до 2030 г. 

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството 
Виргиниюс Синкявичюс заяви: „Устойчивото управление на рибарството във 
всички морски басейни на ЕС е наш ангажимент и наша отговорност. Въпреки че през 
последните години се наблюдава известно подобрение в състоянието на рибните 
запаси в Средиземно море и Черно море, те все още са далеч от устойчивите равнища, 
поради което са необходими още повече усилия за постигането на тази цел. Ето защо 
днес приехме предложение относно улова на риба в тези две морета, което се основава 
изцяло на научните становища“.  

По отношение на Адриатическо море предложението на Комисията е 
съобразено с многогодишния план на GFCM за управление на запасите от 
дънни видове в Средиземно море и със заложената в него цел за постигане до 
2026 г. на устойчивост на тези запаси чрез намаляване на риболовното усилие. 
В предложението също така са включени различни мерки за управление на 

запасите от змиорка, червен корал, голяма корифена, червенопер пагел и 
океанска розова скарида в Йонийско море, Левантийско море и Сицилийския 
пролив в съответствие с решенията на GFCM. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/IP_17_770
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/black-sea-countries-pledge-promote-sustainable-fisheries-and-aquaculture-2018-06-07_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/gfcm-high-level-meeting-new-vision-sustainable-fisheries-and-aquaculture-mediterranean-and_en
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/gfcm-high-level-meeting-new-vision-sustainable-fisheries-and-aquaculture-mediterranean-and_en


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

15 
 

С приетото днес предложение също така се изпълнява многогодишният 
план за управление на запасите от дънни видове в западната част на 
Средиземно море, насочен към намаляване на риболова в съответствие с 
научните становища. Тази част от предложението ще бъде допълнена след 
получаването на съответните научни становища по-късно през годината. 
Крайната цел е най-късно до 1 януари 2025 г. да се постигне т. нар. 
„максимален устойчив улов“ — максималното количество риба, което 
рибарите могат да добиват, без да бъдат застрашени възстановяването и 

бъдещата продуктивност на съответния запас. 

Конкретно за Черно море предложението предвижда ограничения на 
улова и квоти за запасите от калкан и цаца. При калкана ще бъде използвана 
квотата за ЕС, определена при преразглеждането на многогодишния план на 
GFCM за управление на запасите от този вид. По отношение на цацата 

Комисията предлага да се запази ограничението на улова от 2021 г. 

Следващи стъпки 

През декември предложението на Комисията ще бъде обсъдено от Съвета 
на министрите по въпросите на рибарството на Европейския съюз, който ще 
разпредели възможностите за риболов. Регламентът следва да се прилага от 1 
януари 2022 г.  

Контекст 

Комисията насърчава засиления многостранен подход и 
сътрудничеството при управлението на рибарството в Средиземно море и 
Черно море. С Декларацията от Малта MedFish4Ever и Декларацията от 
София беше създадена нова рамка за управление, която беше укрепена с 
приемането на 9 юли 2021 г. на новата стратегия на GFCM до 2030 г. 

С многогодишния план за управление на запасите от дънни видове в 
западната част на Средиземно море, приет през юни 2019 г., беше въведен 
режим на риболовно усилие за траулерите, чиято цел е в продължение на пет 
години да се постигне до 40 % общо намаление на риболовното усилие. През 
2020 г., която беше първата година от прилагането на този план, беше въведено 
намаление от 10 %; предложението за възможностите за риболов за 2021 г. 
доведе до допълнително намаление в размер на 7,5 %. 

GFCM е регионална организация за управление на рибарството, която следи за 
опазването и управлението на рибните запаси в Средиземно море и Черно 
море. През първите две години от изпълнението на нейния план за региона на 
Адриатическо море риболовното усилие по отношение на запасите от дънни 
видове беше намалено с 16 %. Предвижда се до 2026 г. максималният устойчив 
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улов за основните запаси от дънни видове да бъде постигнат чрез ограничаване 
на годишното риболовно усилие въз основа на научните становища. 

През 2017 г. GFCM прие многогодишен план за управление на запаса от 
калкан в Черно море, в който се съдържат първите мерки за управление и 
контрол, прилагани на регионално равнище. 

За повече информация 

Предложение за Регламент на Съвета за определяне за 2022 година на 
възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси, 
приложими в Средиземно море и Черно море 

 

Нов понтон e вече част от драгажното оборудване на 
Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река 
Дунав“ в Русе. 

 

Новият понтон, който ще бъде част от драгажното оборудване на 
Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ пристигна в 
Русе. Съоръжението беше построено в корабостроителница „АТГ Гюргево“ в 
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Румъния. Понтонът е с дължина 34.5 метра, широк е 11.4 метра и е 
предназначен за натоварване на драгажни маси от драга на два шалана, 

посредством плаващ тръбопровод. Стойността му е 2 345 000 лева. 

Доставката е част от изпълнението на проект „Модернизация и 
оптимизация на дейностите по рехабилитация на корабоплавателния път в общия 
българо-румънски участък на река Дунав“ който се съфинансира от Европейския 
фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Транспорт и 
транспортна инфраструктура” 2014–2020 г. и със средства от националния 
бюджет.  С него Агенцията ще може да изпълнява по-добре една от своите 
основни задачи, а именно – поддържане на корабоплавателния път в 

българския участък на реката. 

В рамките на проекта се доставят още драга, шалан, маневрен кораб и 
тръби за пренос на наноси. До края на годината предстои доставка на маневрен 
кораб и шалан, които в момента се строят в корабостроителницата в Гюргево. 

 

Проведе се петата годишна среща на Националната 
Рибарска Мрежа – по-важните акценти 

НА 27.09.2021 Г. В ГРАД ПЛОВДИВ, ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ, СЕ 
ПРОВЕДЕ ПЕТАТА ГОДИШНА СРЕЩА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА 
МРЕЖА. ТЕМАТА НА ФОРУМА БЕШЕ „БЪДЕЩЕТО НА ОБЩАТА 
ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И 
ПЕРСПЕКТИВИ“. 
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УЧАСТИЕ В ГОДИШНИЯ ФОРУМ ВЗЕХА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 

СЕКТОР „РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ“, МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ 
РИБАРСКИ ГРУПИ, НАУЧНИ ОРГАНИЗАЦИИ, ЕКСПЕРТИ ОТ 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ И 
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ. 
СЪБИТИЕТО БЕШЕ ПРОВЕДЕНО В ХИБРИДЕН ФОРМАТ, КАТО ОНЛАЙН 
ИЗЛЪЧВАНЕТО БЕШЕ ОСИГУРЕНО ЧРЕЗ ВИРТУАЛНА СТАЯ В 
ПЛАТФОРМАТА ZOOM. 

 
 

 
 

 
Петата годишна среща на Националната Рибарска Мрежа беше  открита от 

г-н Стоян Котов, директор на дирекция „Морско дело и рибарство“, МЗХГ – 
Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство. Г-н Котов 
приветства участниците с добре дошли, след което представи отворените 
процедури за подбор на проектни предложения по програмата. 
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В рамките на първата панелна сесия бяха разгледани целите и 
приоритетите на Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури 
(ЕФМДРА) през периода 2021 – 2027 г. и възможностите за опростено отчитане на 
разходите по проектите, финансирани от ЕФМДРА.  
 
 

Как Европейският фонд за морско дело, рибарство и аквакултури 
(ЕФМДРА) ще подкрепя секторите на рибарството и аквакултурите през 
периода 2021 – 2027 г. – общи положения, цели и приоритети? 
 
 

Участниците в срещата бяха запознати и с основните стратегически 
документи на ЕС,определящи приоритетите за развитие на рибарството и 

аквакултурите през следващия период, а именно: Европейската зелена сделка, 
Стратегията „От Фермата до трапезата“, Стратегията за биологичното 
разнообразие и Стратегическите насоки за по-устойчив и конкурентоспособен 
сектор на аквакултурите до 2030 г. Програмата на първия тематичен панел 
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постави специален фокус върху създаването на организации на производители и 

биологичното производство на аквакултура, като важни елементи от 
дългосрочната стратегия на ЕС за устойчив растеж на сектор „Рибарство и 
аквакултури“. 

 
 

Основните цели и приоритети на Европейския фонд за морско дело, рибарство 
и аквакултури бяха представени от проф. д-р Димитър Николов, ръководител на 
Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа. Представянето 
включваше новата законодателна рамка,касаеща финансирането на сектор 
„Рибарство и аквакултури“ през периода 2021-2027 г., окончателно приета от ЕС 
през последните месеци, а именно 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1060 от 24 юни 2021 година, съдържащ 
общоприложимите правила за финансирането по линия на Европейските 
структурни и инвестиционни фондове; 

 РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2021/1139 от 07.07.2021 г. , съдържащ специфичните 
правила за финансиране на проекти по линия на Европейския фонд за 
морско дело, рибарство и аквакултури.  

В началото на презентацията беше извършен преглед на ключовите области в 

политиките на ЕС. На следващо място бяха представени общите 
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разпоредби, касаещи финансирането по линия на Европейския фонд за морско 
дело, рибарство и аквакултури, като част от Многогодишната финансова рамка на 
Съюза за периода 2021-2027 г. 

От представянето стана ясно, че финансовата подкрепа по линия на 
Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, ще бъде насочена 
към справяне с предизвикателствата, свързани с устойчивото развитие на 
риболова и аквакултурите, вкл. подкрепа за преработвателната промишленост 
и създаването на ефикасни и добре организирани пазари за продуктите от 
риболов и аквакултури, както и насърчаване устойчивия растеж на синята 
икономика. 
 

Основните предизвикателства, към които ще е насочена подкрепата в 
областта на устойчивия риболов, обхващат: 

 Възстановяване и поддържане на популациите на подлежащите на улов 
видове над равнищата, на които може да се постигне максимален устойчив 
улов (МУУ); 

 Намаляване/премахване на нежелания улов; 
 Намаляване на отрицателното въздействие на риболовните дейности 

върху морската екосистема; 
 Създаване на зони за възстановяване на рибните запаси; 
 Прилагане на селективни, издръжливи на изменението на климата и 

нисковъглеродни риболовни практики и техники – подкрепа за 
разработването на иновации и инвестиции в използването на селективни 
риболовни уреди; 

 Подобряване здравето, безопасността и условията на труд, енергийната 
ефективност и качеството на улова 

 Инвестиции в човешкия капитал - сътрудничество между учени и рибари, 
професионално обучение, насърчаване на социалния диалог и 
разпространението на знания; 

 Подкрепа за дребномащабния крайбрежен риболов 
Важен аспект във връзка с финансирането в областта на устойчивия 

риболов, на който се обърна внимание по време на срещата е, че няма да 
се предоставя финансова подкрепа за инвестиции в оборудване, което подобрява 
способността на риболовния кораб да намира риба и/или подкрепа, водеща до повишаване 
на риболовния капацитет на кораба. 
 

Основни предизвикателства, към които ще е насочена подкрепата за 
сектора на аквакултурите: 

•       Постигане на устойчивост на околната среда; 
•       Производствени инвестиции за постигане на устойчивост на 

предприятията от сектора на аквакултурите; 
•       Иновации; 
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•       Инвестиции в човешки капитал - придобиване на професионални умения 
и подобряване на условията на труд на заетите в сектора; 

•       Компенсаторни мерки, осигуряващи жизненоважни услуги по управление 
на земята и природните ресурси 

•       Действия в областта на общественото здравеопазване; 
•       Действия за защита на здравето на животните и хуманното отношение 

към тях; 
•       Застраховане на запасите от аквакултури. 
 

 
Финансирането за преработвателната промишленост през следващия 

програмен период ще е насочено към осигуряване наличието и качеството на 
продуктите от риболов и аквакултури. През период 2021-2027 г. за големите 

предприятия не се предвижда подкрепа под формата на безвъзмездна 
финансова помощ, а чрез финансовите инструменти по програмата или чрез 
инструмента InvestEU. 
 

Друга област, която ще обхване финансовата подкрепа през периода 2021-2027 
г., е развитието на ефикасни и добре организирани пазари. То ще включва: 

 Подкрепа за създаване на организации на производители; 
 Подкрепа за изпълнение на планове за производство и предлагане на 

пазара; 
 Насърчаване развитието на нови пазари ниши и разпространението на 

резултати от проучване на пазара. 
Важна приоритетна сфера, за която ще бъде осигурено финансиране през 

следващия програмен период, ще бъде и развитието на устойчива синя 

икономика, което ще бъде подпомогнато чрез прилагането на подхода „Водено от 
общностите местно развитие“ в рибарските райони,което се реализира 
посредством Стратегии за местно развитие на Местни инициативни рибарски 
групи (МИРГ). Към момента в България функционират 9 МИРГ – 6 в 
крайбрежните райони и 3 във вътрешността на страната, като през следващия 
период се очаква подходът да обхване още по-голям дял от рибарските 
територии в страната. 
  

Представянето продължи с разясняване на приноса на ЕФМДРА за постигане 
целите, залегнали в проекта на Споразумение за партньорство на Република 
България за периода 2021-2027 година. 
 
 

Последователно бяха разгледани приоритети по всяка една от целите на 

политиките през следващия програмен период. Специално внимание беше 
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обърнато и на интензитета на подкрепа на инвестициите по линия на 
Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. 
 

Разглеждането на първата тема от дневния ред завърши с представяне 
на новостите относно финансирането за рибарството и аквакултурите през 
периода 2021-2027 г. Акцентът беше поставен върху максимизирането на 
добавената стойност на публичните инвестиции чрез постигане на по-голяма 
ефективност и ефикасност при финансирането на проекти по ПМДРА 2021-2027 г. 
и приносът към хоризонталните политически цели на ЕС, а 
именно:устойчивост, зелен и цифров преход. Специално внимание се обърна и 
на засилването наподхода, ориентиран към резултатите, вкл. чрез прилагане 
на опростена структура на финансиране. 
 
 

Опростени разходи по ПМДРА 2021-2027 г. 
  

Следващата тема, разгледана по време на петата годишна среща на 
Националната Рибарска Мрежа, беше, свързана с възможностите за прилагане на 
опростено отчитане на разходите по Програма за морско дело, рибарство и 
аквакултури (ПМДРА) 2021 г. – 2027 г. 
 
 

Най-напред бяха разгледани основните характеристики и целите на 
опростените разходи, като подход за прилагане на опростена структура на 
финансиране на проектите по ПМДРА 2021-2027 г. От презентацията стана ясно, 
че опростените разходи са поставени във фокуса на регулаторната рамка през 
периода 2021-2027 г. И въпреки, че до момента използването на опростени разходи 
по ЕФМДРА е силно ограничено (поради това, че фондът е най-малкият от 
всички ЕСИФ),  при някои от другите фондове е налице значителен опит, от който 
управляващите органи по програмите могат да се възползват. Най-
много възможности за трансфер на знания и опит са налице при прилагането на 
опростени разходи по линия на Европейския социален фонд. 
 

Основните ползи от прилагането на опростени разходи, които бяха изведени 
при представянето, са: 

 значително намаляване на административната тежест, както за 
управляващите органи, така и за бенефициентите (особено по-малките 
бенефициенти с по-малък административен капацитет); 

 изместване на фокуса от събиране и проверка на финансови документи 
към постигане на целите на политиката - концентриране върху 
постигането на конкретни цели и резултати, вместо проверка и контрол 
на действително направените разходи. Основното посочено предимство 
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беше, че при опростените разходи не се изисква проследяването на всяко 
евро съфинансирани разходи въз основата на отделни подкрепящи 
документи. 

 опростяване на одиторската пътека, намалявайки риска от грешки - в 
продължение на 3 поредни години Европейската сметна палата не е 
установила никаква грешка при транзакции, използващи опростени 
разходи, което означава по-бързо възстановяване на разходите за държавите-
членки. 

Предимствата и предизвикателствата, свързани с въвеждането на опростено 
отчитане на разходите, бяха разгледани в детайли на всеки етап от програмния 

цикъл: подготовката на ПМДРА 2021-2027 г.: кандидатстването с проектни 
предложения по програмата, изпълнението и отчитането на проектите, вкл. 
възстановяването на разходите по исканията за плащане. След това, 
последователно беше разгледан всеки един етап, през който се преминава при 
въвеждане на опростено отчитане на разходите, както и критериите, по които се 
оценява, до колко това е целесъобразно за видовете дейности по конкретни 
операции. 
 
 

Специално внимание беше обърнато и на методологията за определяне на 
типове операции, които са подходящи за прилагане на опростени разходи. 
 

Бяха дадени и конкретни примери за типове операции по всеки един от 
приоритетите на ЕФМДРА, при които е подходящо въвеждането на опростено 
отчитане на разходите. 
 

Подробно бяха разгледани и основните видове опростени разходи и методите 
за тяхното определяне и прилагане. 

По време на представянето бяха дадени и практически примери за въвеждане 
на опростени разходи по типове операции в други държави-членки на 
ЕС, които могат да послужат като готови решение или като пример за 
разработване на специална методология за определен вид опростени разходи по 
ПМДРА 2021-2027 г. съгласно националните и регионални особености. 

Презентацията съдържа и допълнителна източници на информация, които 
биха могли да послужат за по-нататъшното разработване и прилагане на 
опростените разходи по ПМДРА 2021-2027 г. и прилагането на подхода ВОМР в 
България. 
 

Петата годишна среща на Националната Рибарска Мрежа продължи с 
представяне наСтратегическите документи на ЕС, определящи приоритетите за 

развитие в секторите на рибарството и аквакултурите. Темата беше разгледана 
от Енчо Иванов, ключов експерт „ВОМР“ и Силвия Атанасова, ключов експерт 
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„Сътрудничество и иновации“ в Звеното за управление на Националната Рибарска 
Мрежа. 
 
 

Европейската зелена сделка 
 
 

Първият стратегически документ, разгледан по време на представянето, беше 
Европейският зелен пакт, който представлява новата дългосрочна стратегия за 
растеж на ЕС.  

Енчо Иванов от Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа 
разгледа възможностите за устойчиво развитие на рибарството и аквакултурите в 
съответствие с целите на Европейската зелена сделка, както и възможностите 
за „зелено финансиране“ и „зелени инвестиции“. 

Друга важна тема, разгледана по време на мероприятието, беше нулевото 

замърсяване в рибарските територии и неговата пряка връзка с целите на 
Европейската зелена сделка и устойчивото развитие на рибарството и 
аквакултурите. 

 
Стратегията "От фермата до трапезата" 
Следващият стратегически документ, на който се обърна специално 

внимание, предвид неговата централна роля при определяне на финансирането за 
рибарството и аквакултурите през периода 2021-2027 г., беше Стратегията „От 
фермата до трапезата“. Г-н Иванов подчерта двете основни направления за работа, 
които Стратегията „От фермата до трапезата“ посочва, за постигане на 
устойчивост в продоволствените системи, а именно:по-добра информираност на 

потребителитеизграждане на нови модели на потребление; 
засилване на сътрудничеството. 
 

На следващо място, беше даден отговор на въпроса „Как да постигнем 
устойчивост в рибарските райони?“ съобразно стратегически насоки за 
развитие, залегнали в Европейския зелен пакт и Стратегията „От фермата до 
трапезата“. 
 
 

Новата Стратегия на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. 
 
 

Новата Стратегия на ЕС за биоразнообразието беше сред останалите 
документи, разгледани по време на събитието, предвид нейната важна роля при 
определяне финансирането по линия на ЕФМДРА през периода 2021-2027 г.  
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Новите стратегически насоки на ЕС за развитието на сектора на 
аквакултурите  
 

Новите стратегически насоки за по-устойчив и конкурентоспособен 
сектор на аквакултурите в ЕС, бяха представени от Силвия Атанасова, ключов 
експерт „Сътрудничество и иновации“ в Звеното за управление на Националната 
Рибарска Мрежа. Най-напред бяха представени целите на стратегическия 
документ, които се очаква да намерят място и в програмирането на устойчивите 
дейности, свързани с аквакултурите, през следващия програмен период 2021-2027 
г. 
 
 

Представянето продължи с разглеждане на предизвикателства по всяка една 
от целите, както иконкретните насоки за справяне с предизвикателствата. 
 
 

Координирано пространствено планиране 
При разглеждането на темата беше отбелязано, че е постигнат известен напредък в 
координираното пространствено планиране, касаещо морските аквакултури чрез 
разработването на Морските пространствени планове на държавите-членки, които 
предстои да влязат в сила, но е налице изоставане по отношение на сладководните, 
наземните аквакултури (в рециркулационни системи), а още повече при 
координираното пространствено планиране на офшорните аквакултури. След 
това бяха разгледани конкретните насоки при извършване на планирането.  
 
  

Подобряване на административната рамка 
Друга голяма група предизвикателства за постигане на по-голяма 

устойчивост и конкурентоспособност на сектора на аквакултурите, разгледана в 
рамките на представянето, беше свързана с прилагането на ефективна и 
прозрачна административна рамка.  
 
 
 

Сред насоките за подобряване на регулаторната рамка, бяха откроени 
приемането на единно национално законодателство за сектора на аквакултурите и 
ясни процедури и срокове за обработка на заявленията за нови разрешителни за 

упражняване на дейност. Акцент беше поставен и върху възможността за създаване 
на единен национален субект по аквакултурите, който да обединява всички органи с 
отговорности и функции в тази сфера на икономическа дейност. 

Ползите от създаването на такъв единен национален субект, посочени в насоките 
на ЕС, включват: 
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 улесняване и координиране работата на всички органи, отговорни за 
планирането, лицензирането и наблюдението на аквакултурните дейности 

 осъществяване на контакт със заинтересовани страни, така че техните 
становища да бъдат своевременно обсъдени и взети предвид 

 обединяване на регионалните/местните органи и субекти.  
 
 

Организации на производители и организации на пазара 
 

Следващата важна тема, разгледана по време на представянето, беше свързана с 
учредяването и функционирането на организации на производители на 
национално и европейско равнище. Средползите от организациите на 
производители от гледна точка по-ефективното функциониране на пазара, се 
открояват: 
 
 

Презентацията продължи с обобщена информация за предизвикателствата, с 
които всички държави в ЕС се сблъскват при прилагането на този инструмент. 
 

Диверсификация 
Следващият важен инструмент за развитието на по-конкурентоспособен сектор 

на аквакултурите, на който беше обърнато внимание, е свързан 
с разнообразяването на дейноста на различните етапи и взаимовръзвани 
елементи от веригата на създаване на стойност. 
 
  

Здраве на животните и обществено здраве 
Представянето продължи със стратегическите насоки за изграждане на 

гъвкавост, които обхващат конкретни направления за осигуряване на здравето на 
животните и гарантиране на общественото здраве, а именно: 

 Разработване и прилагане на добри животновъдни практики и 
технологии, съобразени с нуждите на всеки аквакултурен вид, вкл. за ранно 

откриване, превенция и контрол на болестите по водните животни, 
които не са посочени в съответното законодателство на ЕС; 

 Насърчаване на по-добрата превенция на болестите по животните и 
нашествието на паразити; 

 Въвеждане на стимули за намаляване на употребата на лекарствени 

продукти, вкл. антимикробни средства и противопаразитни вещества, 
чиято честа употреба може да навреди на околната среда или да допринесе 
за антимикробна резистентност. 

Научни изследвания  
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От презентацията стана ясно, че Стратегическите насоки на ЕС за 
аквакултурите, съдържат конкретни области на европейско равнище, за които е 
установено липса на научни данни и/или пропуски в научните изследвания и за 
които следва да се предоставя целенасочена подкрепа чрез многогодишната 
финансова рамка на ЕС за периода до 2027 г. 
 

Изменение на климата и участие на сектора на аквакултурите в 
екологичния преход 

Сред стратегическите насоки по Цел 2: Участие на сектора на аквакултурите в 
екологичния преход, разгледани в рамките на петата годишна среща, особено 
внимание заслужават тези, свързани с прилагането на модели за кръгова 

икономика, развитието на биологична аквакултура, системите за отглеждане на 
аквакултури с по-слабо въздействие върху околната 
средам, както и подобряването на водните генетични ресурси. 

Акцентът при представянето на насоките по цел 3: По-добра информираност 
на потребителите и интегриране в местната общност, беше поставен 
върху реализирането на по-мащабни информационни кампании, които 
популяризират аквакултурите като местен пресен продукт и 
разработването/внедряването на стандарти за етикетиране (например етикети 
за качество), търговски марки или други вид пазарни стандарти, свързани с 
устойчивостта.  

Г-жа Атанасова подчерта важната роля на подходът „Водено от общностите 
местно развитие“ за интегриране на аквакултурите в местните общности.  
 
 

Знания и иновации 
 
 

Последната разгледана тема, свързана с новите стратегически насоки на ЕС за 
аквакултурите, беше свързана с постигането на цел 4: Увеличаване на знанията и 
иновациите в сектора. 
 
 

Организации на производители - нормативни изисквания и практически 
опит 
  

Следобедната програма на мероприятието продължи с представяне на 
основните изисквания и трудности при учредяването на организации на 
производители. Темата беше представена от Михаела Велинова, държавен експерт 
в дирекция „Обща политика в областта на рибарството“, Министерство на 
земеделието, храните и горите. 
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В първата част на представянето бяха разгледани същността, видовете и 

ролята на организациите на производители.  
 
 
 

След това г-жа Велинова представи в детайли конкретните нормативни 
изисквания за признаване на организации на производители, като обърна 
специално внимание на отделни елементи от процеса на кандидатстване, които 
кандидатите могат да пропуснат или да неглижират.  
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Следващата част от презентацията беше посветена на административните 

проверки, които дирекция „Обща политика в областта на рибарството“ в МЗХГ 
извърша, както и наадминистративните срокове за произнасяне на министъра на 
земеделието, храните и горите във връзка с подадено заявление за учредяване на 
организация на производители.  
 
 
 

В следващата част от презентацията бяха разгледани подробно основните 
елементи и съдържанието на плановете за производство и предлагане на 
пазара, както и конкретните изисквания към тях. Представянето на темата 
завърши с практически насоки относно изготвянето на плановете, с цел избягване 
на трудности в процеса на тяхното изпълнение, като г-жа Велинова разясни, 
че при необходимост от допълнителна информация или въпроси във връзка с 
учредяването на организации на производители или изпълнението на планове за 
производство и предлагане на пазара, всички заинтересовани страни могат да се 
обръщат към експертите от дирекция „Обща политика в областта на рибарството“ 
в МЗХГ на e-mail: opor@mzh.government.bg 
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Петата годишна среща продължи с презентация на г-н Димитър Димитров 
от Сдружение „Черноморски изгрев“ – единствената вече действаща 
организация на производители в България. Г-н Димитров представи основните 
предизвикателства и възможности, свързани с подготовката и изпълнението на 
планове за производство и предлагане на пазара през призмата на вече 
натрупания практическия опит на организацията. 
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По време на представянето беше споделено виждането, че по-голям ефект от 

използването на този инструмент, би имало в случай че организацията на 
производители е учредена като търговско дружество, което реализира общ план за 
предлагане на пазара, който да осигури по-добро позициониране на продуктите 
от риболов или аквакултури на организацията. Представянето беше много 
полезно за участниците, тъй като се базираше на практиката и научените уроци 
при осъществяването на дейността на организацията на производители 
„Черноморски изрев“.   
 
 

 
 
 

Биологично производство на аквакултура 
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Програмата на мероприятието продължи с представяне на 
основните изисквания и условия за сертифициране на производството на 
аквакултура като биологично. Гост-лектор на събитието по тази тема беше г-н 
Илия Колев, старши одитор в „Контрол ЮнионБългария“ ЕООД. Г-н Колев 
разгледа основните изисквания на европейското законодателство, както и 
необходимите документи за сертифициране на биологичното производство на 
аквакултура.  
 
 

Подробно бяха разгледани и изискванията по отношение качеството на 
водата и околната среда. 

След това бяха разгледани периодите на преход при използването на 
различни съоръжения в рибовъдството. 
 

Специален акцент беше поставен върху изискванията по отношение 
не видовете за развъждане и използването на органичен зарибителен 
материал при биологично рибовъдство. 

Следващият важен елемент в процеса на биологично рибовъдство, 
разгледан по време на представянето, беше свързан с храненето и използваните 
фуражи. От представянето стана ясно, че изискване по отношение на храненето в 
биологичното рибовъдство, е използването на растителни фуражни съставки от 
сертифицирани биологично източници, като рибното брашно и масло, могат да 
се ползват съгласно приоритизиран списък. Г-н Колев обърна внимание на 
обстоятелството, че при биологичното отглеждане на шаранови видове рибното 
брашно във фуража е напълно забранено. Той разясни, че при биологичното 
рибовъдство не е разрешено използването на антибиотици и хормони за 

стимулиране на растежа. Не е разрешено още използването на синтетични агенти 
за растеж и синтетични подробрители на апетита и/или вкуса, синтетични 
аминокиселини, оцветители и пигменти. Разрешено е използването на витамини и 
неогранични минерали при храненето на рибата. Във връзка с поддържането на 
здравето на животните не е разрешено използването на ваксини и 
профилактичното третиране с други синтентични ветиринарни 
лекарства. Стандартите за биологично производство изискват използването 
на „естествени“ терапевтични средства(вещества от растения, естествени 
имуностимуланти, пробиотици), като антибиотици могат да се използват само 
при липса на алтернативно лечение и до 2 курса на лечение годишно, а при 
производствен цикъл по-кратък от година – само до 1 алопатично лечение.  

Последователно бяха разгледани изискванията за почистване и 
дезинфекция, както и условията за плътността на отглеждане при биологичното 
производство на аквакултура. 
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Представянето завърши с обобщаване на най-важните аспекти и 
изисквания относно биологичното рибовъдство. 
 
 

След представяне на изискванията за сертифициране, бяха 
разгледани основните тенденции в развитието на пазара на биологична 

аквакултура – на световно, европейско и национално равнище. Темата беше 
представена от Силвия Атанасова, ключов експерт „Сътрудничество и иновации“ в 
Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа. 
 
 

 
 
 
 

Най-напред бяха разгледани общите характеристики на пазара за 
биологична аквакултура на международно равнище, както и основните 
двигатели, обуславящи наблюдавания ръст в търсенето на биологична 
аквакултура. 

 
От представянето стана ясно, че основните видове биологична 

аквакултура, предлагани на световния пазар, са сьомга, скариди, пъстърва 
и пангасиус, като сред тях с най-голям дял са сьомгата и скаридите. 

Участниците в срещата имаха възможност да научат повече и за сегментирането 
на пазара за биологична аквакултура – според целевите групи, каналите на 

разпространение и степента и вида на обработката. Г-жа Атанасова разясни, че 
статистическите данни на международно ниво, показват, че през последните 
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години се наблюдава нарастващо търсене на замразени продукти от биологична 
аквакултура, като това се обяснява с нарастващото търсене на замразени продукти 
като цяло. 
Следващата важна тема, свързана с развитието на световния пазар за биологична 
аквакултура, разгледана в рамките на годишната среща, включваше анализ на 

конкуренцията. Представянето включваше и информация за някои от по-големи 
конкурентни компании за производство и търговия с биологична аквакултура. 
 
 

Участниците в годишната среща имаха възможност да се запознаят и 
с основните видове биологична аквакултура, отглеждани в ЕС като обем и 
стойност на произведената продукция. 
  

Бяха разгледани и тенденциите в развитието на основните европейски 
пазари за производство на биологична аквакултура – Ирландия, Италия, 
Холандия, Испания, Дания и България.  
 

Важен акцент в презентацията бяха и данните за икономическите 

резултати от биологичното производство на аквакултура в ЕС. 
Представянето завърши с обобщаване на основните предизвикателства и 

перспективи за развитие на биологичната аквакултура в България и ЕС. 
В рамките на представянето беше подчертана важната роля на 

сертифициращите организации за растеж на пазара за биологична аквакултура, 
които към момента в България развиват дейност две контролиращи 
фирми: „Контрол Юнион Сертификейшън“ ЕООД и„Институт за контрол на 
биологичнипродукти Биохелас“ АД. 
 

Вторият тематичен панел на мероприятието беше посветен на развитието на 
устойчива синя икономика. В рамките на панела бяха разгледани тенденциите в 
развитието на синята икономика и бяха разгледани примери за проекти и добри 
практики по подхода ВОМР, насърчаващи устойчивия растеж в синята икономика. 
Темите бяха разгледани от г-н Енчо Иванов, ключов експерт „ВОМР“ в Звеното за 
управление на Националната Рибарска Мрежа. 

Най-напред бяха представени основните икономически дейности, които 
синята икономика обхваща.  

След това бяха разгледани утвърдените и нововъзникващи сектори на 
синята икономика, както и основните фактори за тяхното устойчиво развитие. 

Участниците имаха възможност да се запознят и с основните икономически 
показатели на стопанският риболов и аквакултурите, като секторите които 
регистрират най-добро представяне за последните 10 години  – ръст в брутната 
печалба -  43 % и ръст в оборота – 26 %. По показател „Заетост“ морската 
възобновяема енергия (вятърни централи) регистрират най-значително 
нарастване – 15 % през 2021 г. спрямо 2018 г. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://controlunion.bg/
http://www.bio-hellas.gr/bg/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/tabid/153/Default.aspx
http://www.bio-hellas.gr/bg/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE/tabid/153/Default.aspx


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

36 
 

След това беше разгледано влиянието на COVID-19 върху утвърдените и 
нововъзникващите сектори на синята икономика. 

Интересна част от представянето беше анализът на тенденциите в 
развитието на синята икономика по държави и по основни икономически 
показатели. Секторите на синята икономика се развиват най-бързо в Германия и 
Испания, чийто дял за периода 2009 г. и 2018 г. непрекъснато нараства, както по 
показател „Заетост“, така и по показател „Брутна добавена стойност“. Италия и 
Франция също имат значителен, но намаляващ дял от синята икономика на 
европейско равнище. За разглеждания период в България и Гърция се наблюдава 
забавено развитие на секторите на синята икономика. 
Г-н Иванов се спря и на основните бариери пред устойчивите инвестиции в синята 
икономика, които в голяма степен обуславят и забавеното развитие в някои 
държави в ЕС.  

След това бяха разгледани тенденциите и основните двигатели на 
развитието на синята икономика, като  синята биоикономика и биотехнологии, 
както и секторът на водораслите бяха изведени като секторите с най-голям 
потенциал за растеж.  

Специален акцент беше поставен и  върху научните изследвания, 
иновациите и образованието, като бяха представено обобщени данни за 
тематичните направления на финансираните проекти по програма Хоризонт 2020, 
като най-голямата програма за финансиране на научни изследвания и иновации. 
  
 

Последната тематична сесия от петата годишна среща на Националната 
Рибарска Мрежа беше посветена на примери за проекти и добри практики по 
проекта ВОМР, насърчаващи устойчивата синя икономика. 

Тематичните направления на добрите практики обхващаха провеждане на 
информационни кампании и популяризиране на рибарството като утвърден 
сектор на синята икономика сред деца и младежи. 

Всички презентации са публикуване в официалната страница на 
Националната рибарска мрежа https://nrmbg.com/. 
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