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СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА 
ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-6.005 „ПОВИШАВАНЕ НА 
ЗНАНИЯТА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МОРСКАТА СРЕДА“ 

 

Мярка 6.3 „Повишаване на 
знанията за състоянието на 
морската среда“ 

Дирекция „Морско дело и 
рибарство“ – Управляващ орган на 
Програмата за морско дело и 
рибарство 2014-2020 (ПМДР) 
стартира процедура чрез подбор на 
проекти № BG14MFOP001-6.005 
„Повишаване на знанията за 
състоянието на морската среда“. 

Прилагането на мярка 6.3 
„Повишаване на знанията за 
състоянието на морската среда“ ще 
бъде създадена добра база от научни 
знания за ефективно управление на 
антропогенните дейности и работа 
за постигане на добро състояние на 
морската среда и ще бъде даден 
принос за подобряване състоянието 
на морската околна среда и 
увеличаване на приноса за 

реализиране на целите на „синия 

растеж“. 
Общият размер на 

безвъзмездна финансова помощ 
(БФП) по процедурата е 557 814,08 
лв., от които 418 360,56 лв.са от 
ЕФМДР и 139 453,52 лв. национално 
съфинансиране. 

Минималният размер на 
безвъзмездната финансова помощ за 
един проект не трябва да бъде по-
малък от 50 000 лв., а максималният 
не трябва да надвишава 600 000 лв. 

Безвъзмездната финансова 
помощ по процедурата е в размер до 
100%от общите допустими разходи 
за дейности, от които 75% са 
осигурени от ЕФМДР и 25% от 
държавния бюджет на Република 
България. 

Допустими кандидати по 
настоящата процедура чрез подбор 
на проекти са: 
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- научни организации, 
признати в Р. България. 

- публични организации в 
сферата на оценка на риска по 
хранителната верига в земеделието. 

Допустимите дейности са 
предствени в т.13.1 от Условията за 
кандидатстване и включват: 

- изследване на морското дъно; 
- изследване на морската 

среда; 
- научни дейности, водещи до 

повишаване на знанията за морската 
среда и водещи до постигане на 
целите на „синия растеж“. 

Условията за кандидатстване, 
Условията за изпълнение и 
приложенията към тях по 
процедурата са публикувани на 
Единния информационен портал за 
управление на Европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове: https://www.eufunds.bg и на 

ел. страница на Националната 
рибарска мрежа. 

Подаване на проектни 
предложения по настоящата 
процедура се извършва изцяло по 
електронен път чрез 
Информационната система за 
управление и наблюдение на 
средствата от ЕС в България 2020 
(ИСУН 2020) единствено с 

използването на квалифициран 
електронен подпис (КЕП), чрез 
модула „Е-кандидатстване“ на 
следния интернет 
адрес: https://eumis2020.government.bg. 

Кандидатите могат да задават 
допълнителни въпроси и да искат 
разяснения във връзка с Условията за 
кандидатстване до 3 седмици преди 
крайния срок за подаване на 
проектни предложения. 
Допълнителни въпроси могат да се 
задават само по електронна 
поща: pmdr@mzh.government.bg. 

Крайният срок за подаване на 
проектни предложения е 17:00 часа 
на 08.10.2022 г. 

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО 
ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.118 
„ДИВЕРСИФИКАЦИЯ В РАМКИТЕ НА РИБОЛОВА С 
ТЪРГОВСКА ЦЕЛ ИЛИ ИЗВЪН НЕГО НА ТЕРИТОРИЯТА НА 
МИРГ ПОМОРИЕ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ 
„ПОМОРИЕ“ 
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Управляващият орган на 

Програмата за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г.  публикува за 
обществено обсъждане проектите на 
Условия за кандидатстване, Условия 
за изпълнение и приложенията към 
тях по процедура чрез подбор на 
проекти № BG14MFOP001-4.118 
„Диверсификация в рамките на 
риболова с търговска цел или извън 
него на територията на МИРГ 

Поморие“, мярка 2 
„Диверсификация в рамките на 
риболова с търговска цел или извън 
него на територията на МИРГ 
Поморие“ от Стратегията за ВОМР 
на МИРГ „Поморие“ . 

Предвиденият бюджет по 
процедурата 
е 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. 

Писмени възражения, 
предложения и коментари по 
горепосочените документи могат да 
се изпращат до 17:00 ч. на 02.08.2022 

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

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

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

Пълният пакет документи, 
условията за кандидатстване и 
условията за изпълнение по 
процедурата можете са публикувани 
на Единния информационен портал 
за управление на Европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове: https://www.eufunds.bg и на 
ел. страница на Националната 
рибарска мрежа. 
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БЪЛГАРСКО УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯ НА ООН ЗА 
ОПАЗВАНЕТО И УСТОЙЧИВОТО ИЗПОЛЗВАНЕ НА 
ОКЕАНИТЕ И МОРЕТАТА 

 

Заместник министър-председателят 
по климатични политики и 
министър на околната среда и 
водите Борислав Сандов взе участие 
в Конференция на ООН за опазване 

на океаните и морската околна 
среда. 
Събитието е в подкрепа на 
изпълнението на целите за 
устойчиво развитие и Дневен ред 
2030, с акцент върху цел 14: 

http://www.nrmbg.com/
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„Опазване и устойчиво използване 
на океаните, моретата и морските 
ресурси за устойчиво развитие“. 

 
„Пътят към успешно изпълнение на 
целите за устойчиво развитите и в 
частност на цел 14 изисква 
междусекторна интеграция и 
съгласуваност на политиките. Днес 
повече от всякога трябва да работим 
заедно и да изградим 

партньорствата, необходими за 
преодоляване на тройната 
планетарна криза и за 
възстановяване, което опазва 
околната среда, океаните и морските 
ресурси“, отбеляза министър Сандов 
по време на пленарното заседание. 

 
Той подчерта, че за правителството 
на България, като страна от 
Черноморския регион, един от 
приоритетите е устойчивото 
развитие на крайбрежието. 

Специално внимание се отделя на 
синьото икономическо развитие с 
фокус върху сектори, зависещи от 
качеството на морската вода и 

http://www.nrmbg.com/
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екосистемите, като рибарството, 
аквакултурите и туризма. 
Вицепремиерът отбеляза усилията 
на правителството по пътя към 
зелена трансформация, които ще 
допринесат за напредъка на страната 
по 17-те Цели за устойчиво развитие. 

Той представи мерките, заложени в 
Плана на България за възстановяване 
и устойчивост, които имат пряка 
взаимовръзка с постигането на цел 14 
„Живот под водата“ и нейните 
подцели за опазване на морската 
околна среда. 
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28 и 29 септември 2022 г.: Европейски дни на изследванията и 
иновациите 2022 г. 

 

Европейските дни на 
научните изследвания и иновациите 
са годишното водещо събитие на 
Европейската комисия, което събира 
политици, изследователи, 
предприемачи и обществеността, за 
да обсъждат и оформят бъдещето на 
научните изследвания и иновациите 
в Европа и извън нея. 

„Не пропускайте водещото 
европейско събитие за научни 
изследвания и иновации. 
Тазгодишните Европейски дни на 
научните изследвания и иновациите 
имат богата програма, обхващаща 

най-новото от новата Европейска 
програма за иновации, мисии на ЕС, 

Европейската година на младежта и 
др. Това е вашият шанс да 
допринесете за превръщането на 
Европа в глобалната сила за новата 
вълна от дълбоки технологични 
иновации и стартиращи компании. 
Регистрирайте се сега и се 
присъединете към разговора“, казва 
по този повод Мария Габриел, 

комисар по иновациите, научните 
изследвания, културата, 
образованието и младежта. 

Събитието ще се проведе 
онлайн на 28 и 29 септември 2022 г., 
като повече информация за 

събитието и регистрация може да 
направите ТУК. 

 

 

 

 

http://www.nrmbg.com/
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ИАРА ще получи над 5 млн. лв. за техника през следващия 
програмен период 

 

Планира се Изпълнителната 

агенция по рибарство и аквакултури 

да придобие различен вид техника, 

включително дронове, с което да се 

подпомогне изпълняването на 

контролните й функции, обяви през 

м. юли на среща в Бургас зам. 

министърът на земеделието Момчил  

Неков. По думите му за следващия 

програмен период от 5 години е 

заложен бюджет от 35 милиона лева, 

15% от които, или 5,2 млн. лв. ще 

бъдат насочени директно към ИАРА 

за подпомагане изпълняването на 

контролните функции. 

Зам.-министър Неков посети 

пристанището в Несебър, където 

заедно със служителите на ИАРА 

беше направена инспекция на 

http://www.nrmbg.com/
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риболовен кораб. Неков се срещна и 

с местни рибари, които му споделиха 

за проблемите, пред които браншът 

им е изправен. 

С патрулен катер ИАРА 3, 

зам.-министър Неков обходи 

акваторията между Несебър и в.с. 

Елените, като нарушения не бяха 

констатирани. 

 

Живеем на екологичен кредит до края на годината. 
България се нарежда сред държавите с превишена консумация на 

природни ресурси 

 

Тази година светът навлиза в 
екологичен дълг на 28 юли. По данни 
на Световната мрежа за екологичен 
отпечатък за по-малко от седем 
месеца от началото на 2022 г. 
човечеството ще изразходва 
„бюджета си“ от природни ресурси, 
които планетата е способна да 
възстанови в рамките на една 
година. 

За България обаче този ден 
настъпи на 9 юни - или седем 
седмици по-рано от средната 
стойност за света. Така всички ние 
живеем на „екологичен кредит“, т.е. 
това, което консумираме от сега до 

края на годината, няма да е 
произведено по устойчив начин, 
защото планетата не е в състояние да 
възстанови ресурсите с бързината, с 
която ги изразходваме. Страната ни 
се нарежда сред държавите с 
превишена консумация на 
природни ресурси, което ни 
присъединява към една пета от 
държавите, ползваща 80% от 
ресурсите на Земята. 

Денят на екологичния дълг 
настъпва все по-рано всяка година, 
което означава, че хората ускоряват 
степента си на експлоатация на 
природата, черпейки все повече 

http://www.nrmbg.com/
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храна, вода, дървен материал, въздух 
и суровини за енергия. За 
последните две години 
Тазгодишната дата е най-ранната за 
шестте десетилетия, откакто се води 
статистика. 

Глобалната свръхконсумация 
става факт през 1970 г. Изследването 
показва, че за да задоволим 
потребителското търсене днес ние 
използваме със ¾ повече ресурси от 
тези, които екосистемите биха могли 
да регенерират, или имаме нужда от 

1.75 планети. 

Например, жителите на 
Япония потребяват толкова сякаш 
разполагат с осем пъти поголяма 
територия, а американците – с 

ресурсите на повече от пет планети 
като Земята. България се нарежда 
сред една пета от държавите, 
ползваща 80% от ресурсите на 
Земята. 

Изследването показва, че ако 
успяваме да забавим Деня на 
екологичния дълг само с пет дни 
всяка година, човечеството ще 
заживее в хармония с природните 
ресурси до средата на века. 
Експертите са на мнение, че ако 
постигнем ограничаване на 

въглеродните емисии с 50%, това би 
изместило датата на Деня с цели три 
месеца назад. 

По информация от Световния 
фонд за дивата природа (WWF). 

 

Проектът SEASTAR извършва наблюдение на ферми за 

аквакултури с мрежи от подводни сензори 

http://www.nrmbg.com/
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Наскоро публикуваното 
съобщение относно 
международното управление на 
океаните определя пътя на 
океанските политики на ЕС за 
години напред. Сред ключовите 
политики има набор от ангажименти 
на ЕС за подкрепа на иновациите, 
устойчивостта и 
конкурентоспособността на сектора 
на аквакултурите. 

Тези ангажименти са налице с 
основателна причина: аквакултурата 
е един от най-известните сектори на 
хранително-вкусовата 
промишленост в Европа и е 
жизненоважна за продоволствената 
сигурност. 

Въпреки това все още има 
много пречки пред разрастването на 
сектора на аквакултурите, които ЕС 
се стреми да преодолее, както на 

политическо, така и на технологично 
ниво, като подкрепя иновативни 
идеи и цифровизация. 

Финансираният от ЕС проект 
SEASTAR (Наблюдение на ферми за 
аквакултури с мрежи от подводни 
сензори) е точно една от тези 

новаторски идеи с потенциал да 
промени начина, по който работи 
секторът на аквакултурите. 

SEASTAR (създаден от WSense 
srl, WSense AS, Leroy Seafood Group и 
Университета в Берген) се справя с 
липсата на пълна дигитализация в 
сектора, което принуждава 
операторите на аквакултури да 
изпълняват ежедневни задачи и 
дейности по мониторинг ръчно или 
със скъпи интервенции на място. 
SEASTAR изпълнява същите задачи, 
като използва иновативните 
технологии чрез Интернет на 
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подводните дадености и ги 
интегрира с миниатюрни сензори за 
носене, които да бъдат поставени 
върху риба. Получената система 
предоставя иновативна подводна 
безжична инфраструктура за 
мониторинг, която за първи път ще 
позволи на рибовъдите да 

наблюдават здравето на рибата 
дистанционно, в реално време, и да 
събират подходящи (качество на 
водата и структурна цялост на 
клетката) данни за точна оценка на 
риска, прогнозиране и управление. 

Архитектурата на системата, 
изградена от SEASTAR, се основава 
на 4 стълба: W-Node, W-Gateway, W-
Cloud и W-Pico. 

W-Node е подводният 

сензорен възел, свързан със сензори и 
изпълнителни механизми: той 
получава данните, компресира ги и 
ги предава през нашите подводни 
безжични мрежови мрежи към шлюз. 
W-Node е проектиран да интегрира 
лесно широк набор от сензори, 
измерващи, например, качеството на 
водата, шума и структурната цялост. 

W-Gateway е устройството, 
което преобразува подводните 
сигнали в информация и ги изпраща 
до център за дистанционно 
управление или софтуерната 
платформа W-Cloud. W-Gateway 
също е периферен компютър, 
поддържа обработка на сигнали и 
алгоритми за машинно обучение и е 
компонент, който може да реализира 
цифровия близнак на 
аквакултурата. 

Софтуерната платформа W-
Cloud позволява съхраняване, 
анализиране и визуализиране на 
данни в реално време. Платформата 
също така позволява изпращане на 
команди през W-Gateway до възел 
или набор от възли. 

W-Pico е готов напълно, но 
индустриализираната версия е 
планирана за третото тримесечие на 
2023 г. и е най-малкият съществуващ 
модем (1 см на 5 см), с интегрирана 
сензорна платка за хуманно 

отношение към рибите в реално 
време и наблюдение на активността 
на рибите (позиция и дълбочина на 
рибата, активност на рибата). 

Контролът върху големи 
площи се осигурява от безжичната 

мрежова комуникация, която 
осигурява обмен на информация на 
големи разстояния, докато 
прецизният контрол на активите се 
осъществява чрез подводно GPS 
решение. Всички компоненти са 
проектирани да бъдат със супер 
ниска мощност и да издържат 
години. 

Ръководителят на проекта 
Клаудия Петриоли отбелязва: 

„В SEASTAR ние разработихме 
иновативна подводна безжична 
инфраструктура за мониторинг, 
която за първи път позволява на 
рибовъдите да наблюдават здравето 
на рибите дистанционно, в реално 
време, и да събират подходящи 
(качество на водата и структурна 
цялост на клетката) данни за точна 
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оценка на риска , прогнозиране и 
управление. Нашата цел е да 
направим аквакултурата по-
конкурентоспособна, като ключов 
сектор за осигуряване на храна на 
растящото човечество и в същото 
време да осигурим и устойчивост.“ 

Системата SEASTAR вече е на 
финала, като е пилотирана повече от 
шест месеца в Италия и Норвегия, 
включително оценката от учени от 
трети страни. Освен това проектът 
допринесе за дефинирането на 

стандарта AquaCloud 2.0 и за 
пълното му прилагане, което 
позволява интегриране на данни от 
сензори от различни ферми и 
производители на сензори в 
системата за мониторинг. 

Водещият разработчик на 
технологии, групата WSense, успя да 
разработи бизнес план за използване 
на резултатите от проекта, който 
привлече 2,5 милиона евро частни 
инвестиции в кръг, затворен точно в 
края на проекта. Wsense също така 
разработи план за експлоатация, за 
да доведе технологиите до глобален 
мащаб, отваряйки нов кръг за 
извеждане на компанията на 
следващото ниво. Кръгът стартира 

на деня на Blue Invest, където WSense 
получи наградата Blue Invest Award 
2022, категория „Наблюдение на 
океана“. 

Този потенциално променящ 
правилата проект не само носи 
очевидни ползи за индустриалния 
сектор, но съчетава много от 
политическите приоритети, 
препотвърдени в международното 
съобщение за управление на 
океаните, извън спецификите за 
аквакултурата, Европейската зелена 

сделка и стратегията „От фермата до 
трапезата“. Технологиите „Интернет 
на подводните дадености“ 
предоставят системи за мониторинг, 
подпомагащи европейските региони 
при определянето на най-добрите 
райони за аквакултури и офшорни 
възобновяеми източници, в 
съответствие с директивата за морско 
пространствено планиране. В 
крайна сметка те също предоставят 
знания за океана, което е фактор в 
цифровизацията на океаните. 

Информация за проекта е 
публикувана на 
уебсайта: https://www.seastar-
project.eu 

 

Презентация на Програма за морско дело, рибарство и 
аквакултури 2021-2027 г. от заседание на ТРГ 
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Управляващият орган публикува презентация на Програма за морско 
дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. от проведеното девето заседание на 
Тематичната работна група, която може да намерите ТУК. 

Изменана е Заповед № МДР-ПП-02-4 ОТ 01.08.2017 Г. по 
процедура: „Събиране на данни по Национална програма за 

събиране и управление на данни в сектор Рибарство 2017-2019 г.“ 

 

Изменените условия за кандидатстване, условия за изпълнение и 
приложенията към тях по процедура чрез директно предоставяне 
BG14MFOP001-3.003 „Събиране на данни по Национална програма за събиране 
и управление на данни в сектор Рибарство 2017-2019 г.“ може да намерите ТУК. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/pmdr/docs/2022-06/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20-%20%D0%9F%D0%9C%D0%94%D0%A0%D0%90%202021-2027%20%D0%B3..pptx
https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/pmdr/docs/2022-07/Izmeneni%20UK%20UI%20OO%20Pril.9.zip
https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/pmdr/editor/new_logos-PMDR_bg.png
https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/pmdr/editor/new_logos-PMDR_bg.png
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Научният, технически и икономически комитет по 

рибарство с нова комисия 

 

Новосъздаденият състав на 
Научния, технически и 
икономически комитет по рибарство 
(НТИКР) започна работата си в 
пленарна сесия. Имената на 35-те 
членове са публикувани в регистъра 
на експертните групи на Комисията, 
като представител от българска 
страна е проф. д-р Георги Даскалов – 
ИБЕИ - БАН. 

Назначени от генералния 
директор на ГД „Морско дело и 
рибарство“ (DG MARE) на 
Европейската комисия Чарлина 
Вичева, новите членове ще служат за 

период от три години. Експертите 
бяха избрани чрез процес на подбор, 
стартиран от DG MARE през 
октомври 2021 г. 

НТИКР ще продължи да 
подкрепя процеса на научни 
консултации за прилагането на 
общата политика в областта на 
рибарството (ОПОР), като допълва 
съветите, дадени от Международния 

съвет за изследване на морето (ICES). 
Той подпомага Комисията при 
подготовката на законодателни 
предложения и мониторинга на 
политиката. 

Новият състав на комисията 
трябва също така да осигури 
балансирана подкрепа за 
Европейския зелен пакт и 
приоритетите, свързани с 
изменението на климата. 

Заден план 

НТИКР подпомага Комисията 
при изготвянето на законодателни 
предложения, делегирани актове 
или политически инициативи в 
областта на рибарството, 
аквакултурата и свързаните с тях 
въпроси. 

Комисията се консултира с 
НТИКР, когато е уместно, по 
въпроси, свързани с опазването и 
управлението на живите морски 
ресурси, включително биологични, 
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икономически, екологични, 
социални и технически 
съображения. 

Повече информация: STECF

 

Обществено обсъждане на Програмата за транспортна 
свързаност 2021-2027 

На https://www.eufunds.bg/bg/optti/node/10373 е публикуван за 
обществено обсъждане проект на Програма „Транспортна свързаност“ 2021-

2027. 

 

 

Инвестициите по Програмата 
се концентрират основно върху 
завършването на приоритетните 
железопътни и пътни направления и 
насърчаването на мултимодалния 
транспорт, посредством 

подобряване на връзките между 
отделните видове транспорт, както и 
за внедряване и последващо 
развитие на интелигентни 

транспортни системи и намаляване 
на вредните емисии. 

За водния транспорт ще 
бъдат доставени 
мултифункционални плавателни 
съдове и съоръжения. Предвидени са 
инвестиции за развитие и 
разширяване на пристанища за 
обществен транспорт за извършване 
на мултимодални операции, 

http://www.nrmbg.com/
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модернизация и развитие на 
терминали и пристанищни 
съоръжения за комбиниран 
транспорт. 

За подобряване на 

качеството на атмосферния въздух, 
са предвидени инвестиции за 
изграждане на зарядни станции по 
РПМ. За опазване на околната среда 
и намаляване на замърсяването 
от корабоплаването, ще допринесе 
предвиденото изграждане на 

инфраструктура за алтернативни 
горива в пристанищата за 

обществен транспорт.  

Общественото обсъждане на 
стратегическия документ се проведе 
дистанционно на 22 юли 2022 г. от 
10:00 ч.   

Становища по програмния 
документ се депозираха до 29 юли, 
на електронна поща: 
mgeorgiev@mtitc.government.bg 

 

Обучение по практики за устойчива аквакултура - за млади 

жени от Средиземно и Черно море 

 

Генералната комисия по 
рибарство в Средиземно море 
(GFCM) към Организацията по 
прехрана и земеделие на 
Обединените нации (FAO) 
организира обучение за практики за 
устойчиви аквакултури за млади 
жени от Средиземноморския и 
Черноморския регион. 

Въз основа на 
сътрудничеството между GFCM, 
Министерството на земеделието на 
Тунис, както и местните общности и 
фермери, обучението ще се проведе 
между 5-12 септември 2022 г. на 
различни места в Тунис. 

Жените в Средиземно и Черно 
море играят важна роля в 
аквакултурата и допринасят за 
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всички аспекти на сектора – от 
отглеждане на риба, отглеждане на 
морски водорасли или други водни 
храни, зарибяване, контрол на 
качеството до научни изследвания. 
Нещо повече, през последните 
години техният принос към този 
сектор, традиционно доминиран от 

мъже, нараства. 

Например, докато в страните 
от региона жените представляват 
между 17 и 26 процента от работната 
сила в аквакултурата, в някои 

страни, като Италия, участието на 
жените в аквакултурата се е 
увеличило с над 150 процента от 2008 
г. до 2014 г. В други страни, като в 
Тунис, изследванията в областта на 
аквакултурите се извършват 
предимно от жени – над 56 процента. 

И все пак приносът на жените 
често остава незабелязан, тъй като не 
е отразен в данните за сектора. 
Гласовете им често остават нечути. 
Освен това възможностите за жените 
– особено младите жени – да научат 
за аквакултурата или да задълбочат 
познанията си в сектора, са оскъдни. 

За да се преодолее това, 
обучението на GFCM ще се 
съсредоточи върху събирането на 
млади жени от Средиземно и Черно 
море, така че те да могат да научат за 
най-новите разработки в 
аквакултурата и да се докоснат до 
някои от най-добрите практики за 
аквакултура в Тунис. 

Обучението ще се състои от 
поредица от технически сесии от 
експерти по аквакултура от Тунис и 
региона по теми, вариращи от най-
добрите комуникационни практики 
до подхода на GFCM за устойчиво 
развитие на аквакултурата; и седем 
посещения в четири региона на 

Тунис, за да се придобият познания 
за малки аквакултури и различни 
среди, видове и производствени 
системи. 

Обучението е в съответствие 

със Стратегията GFCM 2030 за 
устойчиво рибарство и аквакултура 
в Средиземно и Черно море, която 
има за цел да изгради справедлив и 
приобщаващ сектор на 
аквакултурата. Той също така 
подкрепя целите на 
Международната година на 
занаятчийски риболов и 
аквакултури (IYAFA) 2022 г. за 
повишаване на приноса на малките 
аквакултури към устойчивото 
развитие и за укрепване на 
сътрудничеството между фермери, 
администрация и други 
заинтересовани страни по веригата 
на стойността. 

Обучението не е предвидено 
само да предостави на младите жени 
достъп до нови знания и да изградят 
умения, но и да подкрепи пълното и 
ефективно участие на жените и 
равните възможности за лидерство 
на всички нива на вземане на 
решения в аквакултурата. 
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© Надя Селми 

 

 

ФОКУС 

От север на юг на Тунис: 
моментна снимка на посещения на 
място. 

Куриатските острови и 

заливът на Монастир: Морските 
защитени зони на Куриатските 
острови са известни с богатото си 
биоразнообразие и екосистеми. 
Заливът Монастир е домакин на 
много ферми за аквакултури за риба. 
В момента функционират 11 ферми, 
представляващи повече от 
половината от всички ферми, които 
допринасят за икономическото и 
социално развитие на района, 
осигурявайки работни места и 
питателна храна на ниски цени за 
местните общности. Участниците ще 
открият как различните дейности 
около морската защитена зона се 
допълват взаимно и ще научат за 

значението на инструментите за 
морско пространствено планиране, 
подхода на участие и мониторинга. 

Лагуна Ел Бибен: Лагуната Ел 
Бибен е втората по големина лагуна 
в Тунис и гореща точка на 
биоразнообразието. В лагуната се 
развива обширна аквакултура и 
всяка есен се събират лаврак и 
ципура. Участниците ще имат 
възможност да научат за 
екстензивната аквакултура. 

Пустинна 

аквакултура: Интегрирането на 
сладководната аквакултура в 
селскостопанската система на 
пустинята е значителна възможност 
за дребните производители. 
Участниците ще посетят ферма за 
спирулина и тилапия в района на 
Габес. Те ще научат за пустинната 
аквакултура и използването на 

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


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

21 
 

геотермални води за земеделие и 
напояване. 

Лагуната на 

Бизерта: вододелът на лагуната на 
Бизерта играе важна социално-
икономическа роля, като в лагуната 
се извършват няколко морски 
дейности, като крайбрежен риболов, 
както и отглеждане на миди и 
стриди. Участниците ще научат за 
текущите дейности в лагуната, както 
и за нови възможности като 
отглеждане на морски водорасли. 

РЕГИСТРАЦИЯ 

За да се регистрирате за 
обучението, моля посетете тази 
страница.  

Регистрацията приключи на 
17 юли 2022 г.  

Участниците трябваше да 
отговарят на следните критерии: 

-          под 40 години; 
-          основни познания по 

аквакултури и/или 
комуникации; 

-          и способност за плуване. 
GFCM ще избере десет 

участници за обучението. Веднъж 
регистрирани, кандидатите могат да 
бъдат разгледани и за друго бъдещо 
обучение на GFCM или друга 
възможност за жени в аквакултурата. 

За повече подробности, 
вижте програмата за обучение по 
аквакултури на GFCM за млади жени 
и концептуалната бележка. 

За контакт: Houssam HAMZA 
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Знаете ли? 

Значителният растеж в 
аквакултурите доведе до рекордно 
високо ниво на глобалното 
рибарство и производство на 
аквакултури, тъй като водните храни 
имат все по-критичен принос за 
продоволствената сигурност и 
храненето през двадесет и първи век. 

Изданието на ФАО за 2022 г. на 
Състоянието на световния риболов и 
аквакултури (SOFIA) казва, че 
растежът на аквакултурите, особено 
в Азия, е повишил общото 
производство на рибарство и 
аквакултури до исторически връх от 
214 милиона тона през 2020 г., 
включващ 178 милиона тона водни 
животни и 36 милиона тона 
водорасли. 

Производството на водни 
животни през 2020 г. е с 30 процента 

по-високо от средното през 2000-те и 
с над 60 процента над средното през 
90-те години. Рекордната продукция 
от аквакултури от 87,5 милиона тона 
водни животни до голяма степен 
доведе до тези резултати. 

Тъй като секторът продължава 
да се разширява, ФАО казва, че са 
необходими по-целенасочени 
трансформиращи промени за 
постигане на по-устойчив, 
приобщаващ и справедлив сектор на 
рибарството и аквакултурата. 
Синята трансформация в начина, по 
който произвеждаме, управляваме, 
търгуваме и консумираме водни 
храни е от решаващо значение, ако 
искаме да постигнем Целите на ООН 
за устойчиво развитие, 

РЕСУРСИ 

Работата на GFCM върху 
аквакултурите 
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©GFCM/Хусам Хамза 

 

Европейската комисия одобри Споразумението за 
партньорство с България на стойност 11 млрд. евро за периода 2021 
– 2027. 
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На 6 юли Европейската 
комисия одобри Споразумението за 
партньорство с България за периода 
2021 – 2027 г. То е на стойност 11 
млрд. евро, като в него се определя 
инвестиционната стратегия на 
страната в областта на политиката на 
сближаване за посочения период. 
Фондовете по линия на политиката 
на сближаване ще насърчават 
икономическото, социалното и 
териториалното сближаване в 
българските региони и ще спомогнат 
за изпълнението на 
основните приоритети на ЕС, като 
например екологичния и цифровия 
преход. С тези средства ще бъдат 
подпомагани и области на 
политиката, в които България има 
потенциал да отбележи напредък и 

да намали регионалните различия в 
рамките на 
страната- https://ec.europa.eu/com
mission/presscorner/detail/bg/ip_22
_4267 

Споразумението за 
партньорство обхваща: Европейския 
фонд за регионално 
развитие - ЕФРР, Европейския 
социален фонд 
плюс- ЕСФ+, Кохезионния 
фонд, Фонда за справедлив 
преход - ФСП, и Европейския фонд 
за морско дело, рибарство и 
аквакултури - ЕФМДРА.  

В областта на устойчивото 
рибарство и устойчиви 
аквакултури: 
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ЕФМДРА ще инвестира около 
84,9 млн. евро в по-устойчиво 
рибарство и възстановяване и 
опазване на водните биологични 
ресурси в Черно море. Подкрепа ще 
бъде предоставена и за развитието на 
устойчив сектор на аквакултурите и 
преработвателен сектор, 

включително на местните общности, 
занимаващи се с рибарство и 
аквакултури, както и за прилагането 
на международното управление на 
океаните. Всички действия, които 
получават подкрепа, ще допринесат 
за целите на общата политика в 
областта на рибарството, както и за 
ключовите приоритети на 
политиката на ЕС, очертани в 
Европейския зелен пакт, стратегията 
„От фермата до трапезата“ и 
стратегията за биологичното 
разнообразие. 

Комисарят по въпросите на 
околната среда, океаните и 
рибарството Виргиниюс 
Синкявичюс заяви: „Европейският 
фонд за морско дело, рибарство и 
аквакултури играе решаваща роля 
за подпомагането на крайбрежните 
общности, за облекчаването на 
последиците от кризата за сектора на 
рибарството и за декарбонизацията 
на нашата икономика. Той подкрепя 
иновативни проекти, които 
допринасят за устойчивото 
използване и управление на водните 

и морските ресурси. Това 
споразумение за партньорство е в 
основата на ангажимента на 
България да постигне напредък в 
екологичния и цифровия преход, 

като изгражда нисковъглеродни, 
устойчиви и иновативни сектори на 
рибарството иаквакултурите и 
подкрепя развитието на 
синята икономика в крайбрежните 
общности. То също така ще подкрепя 
устойчивостта на секторите, 
изправени пред предизвикателства 

поради извънредни събития, 
причиняващи значителни 
смущения на пазарите.“. 

Споразумението за 
партньорство с България обхваща 10 

национални програми. То обхваща 
също така допустимостта и 
изпълнението на ФСП в три 
български области, които са най-
силно засегнати от климатичния 
преход. 

Споразумението за 
партньорство с България е 
дванадесетото споразумение за 
периода 2021 – 2027 г. след вече 
приетите от ЕК 
на Гърция, Германия, Австрия, Чехи
я, Литва, Финландия, Дания, Франц
ия,Швеция, Нидерландия и Полша. 

Съгласно Регламента за 
общоприложимите разпоредби за 
периода 2021 – l2027 г. държавите 
членки трябва да изпълнят т.нар. 
хоризонтални и тематични 
отключващи условия 
при изпълнението на програмите на 
политиката на сближаване. Едно от 
отключващите условия изисква 
спазване на Хартата на основните 
права на ЕС. При изготвянето на 
своите програми държавите членки 
трябва да преценят дали 
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отключващите условия са 
изпълнени. Ако Комисията не е 
съгласна с тази оценка, тя не може да 
възстанови разходите, свързани с 
частите от съответната програма, 
докато условията не бъдат 

изпълнени. Държавите членки 
трябва да гарантират, че 
продължават да отговарят на тези 
условия през целия програмен 
период. 

 

Момчил Неков: Важно е изборът на система за етикетиране 
на храните на предната страна на опаковката да стъпи на научна 

основа, за да не се компрометират цели икономически сектори 

 

„Важно е изборът на система за 
етикетиране на храните на предната 
страна на опаковката да стъпи на 

солидна научна основа и 
недискриминационна политика, за 
да не се компрометират цели 
икономически сектори“. Това заяви 
заместник-министърът на 

земеделието Момчил Неков, който 
взе участие в събитие за представяне 
на схемата за етикетиране на 

хранителните стойности Nutrinform 
Battery, предложена от Италия в 
рамките на преговорите за 
хармонизиране на системата за 
етикетиране на равнище ЕС. 
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Събитието бе организирано от 
посолството на Италия в София в 
сътрудничество с Федералиментаре 
и Конфиндустрия България и бе 
открито от посланик Джузепина 
Дзара, като събра представители на 
дипломатическия корпус и научната 
общност, хранителната индустрия и 

институции. 

„Не трябва да разделяме 
храните на добри и лоши, защото 
няма здравословни и 
нездравословни храни, има повече 
или по-малко здравословни диети“, 
заяви Момчил Неков. Той посочи, че 
е важно да бъдат защитени 
традиционните родни продукти, 
чиито ползи за здравето са доказани 
отдавна, както и потребителите да 
бъдат обучени. 

„Очакваме законодателно 
предложение от Европейската 
комисия в рамките на Стратегията 

„От фермата до трапезата“ и затова 
темата за хармонизираното 
етикетиране на хранителната 
стойност върху лицевата страна на 
опаковката е важна за нас, за бизнес 
операторите в областта на храните, 
също и за българските потребители“, 
заяви заместник-министърът. Той 

допълни, че целта на промените е 
потребителите да получават 
изчерпателна информация за 
състава и съдържанието на 
хранителните продукти. 

„При избора на система 
трябва да отчетем следните 
критерии: тя трябва да дава 
информация и оценка на 
хранителната стойност на 
продуктите, да помага за вземането 
на решения от полза за здравето, да 
се основава на коректност и свободен 
пазарен избор, като при това е ясна и 
не затруднява потребителите“, каза в 
заключение заместник-министърът. 

 

Истории на успеха: Със средства по ПМДР изградиха 
пристанище в Несебър, плаващи пристани и кей за 121 лодки, 
опазващи морското дъно 

В несебърската зала „Мелсас“ 
се проведе финалната 
пресконференция – отчет по проект 
„Рехабилитация/реконструкция и 
модернизация на рибарско 

пристанище Северна буна – 
Несебър“, финансиран по Програма 
за морско дело и рибарство 2014 – 
2020 г. 
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Чрез реконструкцията и 
модернизацията на пристанището е 
създадена защитена акватория за 
безопасно акостиране на рибарски 
лодки и кораби. Основната цел на 

проекта е да се удовлетвори 
потребността от осигуряване на 
адекватни условия за осъществяване 
на риболовна дейност. 

 

 
 

 

Акваторията беше защитена 
чрез изграждане на плаващ кей-
вълнолом(пирс). Този тип 
осъществяване на обекта бе избран 
поради съществуващите на 
територията на рибарско 

пристанище Северна буна – Несебър 
недвижими културни ценности и 
защитени територии с 
принадлежност към културното 
наследство и съобразно с 
ограниченията, наложени от 
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Министерство на културата и 
НИНКН, целящи опазване на 
пластовете на морското дъно в 
незасегнато при изпълнението на 
проекта състояние на дънните 
наслаги. Именно това предопределя 
изпълнението на пирс – понтонен 
тип. Той играе ролята на плаващ 

вълнолом и не засяга дъното, тъй 
като изпълнението на каквото и да е 
стационарно съоръжение във водата 
е строго забранено. За брега 
понтоните се закрепват с вериги към 

реконструираната глава на 
съществуващото крило на буната. 

За аранжиране на акваторията 
са ситуирани 4 вътрешни плаващи 
пристани за рибарски лодки, всеки 
изграден от 4 плаващи понтона, 
оборудвани с раздатъчни пунктове 
за ел. енергия, вода и осветление, 

чрез които се увеличава полезната 
дължина на кейовия фронт на 
рибарското пристанище и се 
увеличава капацитета му на 121 
места. 
 

 
 

 

В последната фаза от 
изпълнението на проекта са 
ситуирани поставяеми обекти за 
пристанищно обслужване – борса за 
продажба на прясна риба с 15 щанд-
маси, битово помещение, склад за 
амбалаж, помещение за контрол на 

улова и административен офис, 2 бр. 
хладилни камери – ниско и 
среднотемпературна и контролно-
пропускателен пункт. Доставено е 
специализирано оборудване за 

оптимизиране дейността на 
рибарите – Г-образен кран за лесно 
изваждане на улова, контейнери за 
разделно събиране на отпадъци, 
ледогенератор за люспест лед, шок-
замразител, професионална 
вакуумираща машина и работни 

маси. 
Проектът се реализира в 

рамките на около 36 месеца и е на 
обща стойност 7 386 839.57 лв. – 
безвъзмездна финансова помощ. 
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Програма Черноморски басейн 2021-2027 е депозирана пред 
ЕК 

 

На 30 юни Програма Черноморски 
басейн 2021-2027 е депозирана пред 
Европейската комисия за 
одобрение https://blacksea-
cbc.net/communication/news/news-

2022/interreg-vi-b-next-black-sea-
basin-programme-submitted-to-the-
european-commission-for-approval. В 
Програмата участват 8 държави: 
Армения, България, Грузия, Гърция, 
Молдова, Румъния, Турция и 
Украйна, като от българска страна 
допустими за подпомагане 
са Североизточен и Югоизточен ре

гиони.  
Предвижда се общият и бюджет да е 
72.3 млн. евро, с който ще се 
подкрепят проекти за 
сътрудничество в рамките на два 
приоритета. 
По Приоритет 1 „Син и умен регион“, 
ще се финансират мерки в 3 области: 

1. Използване на иновативни 
технологични разработки, 
включително подобряване и 
прилагане на технологии за 
изкуствен интелект, в 
подкрепа на синята 
икономика: 

Примерни дейности 
(неизчерпателен списък): 

 Разработване и внедряване на 
автономни морски изследователски 
платформи (безпилотни надводни 
превозни средства, водни дронове, 
дистанционно управлявани 

превозни средства и т.н.) с изкуствен 
интелект; 

 Създаване или поддържане на 
устойчиви транснационални 
мрежови структури и платформи за 
споделяне на обмен на добри 
практики и знания по отношение на 
използването на иновативни 
технологични разработки; 

 Принос към разработването и 
прилагането на съвместни решения 
за развитие на интелигентни 
изследователски центрове, 
интелигентни села и интелигентни 
градове; 

 Изграждане на капацитет за 
разработване, предоставяне и 
разпространение на съвременни 
технологии, включително 
съвременни цифрови технологии, в 
подкрепа на синята икономика; 

 Съвместни решения за подобряване 
на вече разработените 
инструменти/платформи/бази 
данни по предишни проекти, с 
подкрепата на съвременни 
технологии. 
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2. Развитие на изследвания за 
интегрирано крайбрежно и 
морско управление, 
включително взаимодействие 
между наземните и морските 
дейности и тяхното 
въздействие върху 
крайбрежните зони: 

Примерни дейности 
(неизчерпателен списък): 

 Подобряване на връзките между 
регионите на Черноморския басейн 
по отношение на изследванията за 
интегрирано крайбрежно и морско 
управление; 

 Подпомагане на разработването на 
нови или пилотни действия за 
прилагане на съществуващи 
техники, методи и др. за 
интегрирано крайбрежно и морско 
управление. 

3. Използване на иновативни 
технологии за устойчив 
риболов и екологична 
аквакултура: 

Примерни дейности 
(неизчерпателен списък): 

 Съвместни ИТ решения за 
мониторинг на дребномащабния 
риболов; 

 Създаване на уеб-портал за 
предоставяне на информация за 
устойчиви иновации и технологии в 
аквакултурата и риболова. 
Планираният финансов ресурс по 
този Приоритет е почти 20 млн. евро 
евродял. 

 
По Приоритет  2 „Чист и зелен 
регион“ ще се финансират дейности 
в обхвата на 2 специфични цели. 

По целта за насърчаване на 
адаптирането към изменението на 
климата и предотвратяването на 
риска от бедствия, се планират 
дейности в 5 области: 

1. Насърчаване на иновациите за 
подобрени инструменти за 
интелигентно наблюдение, 

мониторинг и точно 
прогнозиране на околната 
среда: 

Примерни дейности 
(неизчерпателен списък): 

 Създаване на фокусни точки, 
съвместни процедури и 
инструменти за регистриране и 
предаване на хармонизирани 
регионални данни за околната среда 
в Черноморския басейн; 

 Разработване на нови и/или 
подобряване и/или хармонизиране 
на съществуващите общи системи за 
събиране на данни, мониторинг и 
моделиране по отношение на 
прогнозирането на околната среда в 
Черноморския басейн, 
надграждайки съществуващите 
знания; 

 Съвместно разработване на 
иновативни инструменти, 
оперативно съвместими бази данни, 
относно прогнозирането на 
околната среда. 

2. Мерки за предотвратяване и 
смекчаване на въздействието 
от изменението на климата 
върху Черноморския регион, 

включително върху 
качеството и количеството на 
водата: 
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Примерни дейности 
(неизчерпателен списък): 

 Споделяне на опит и тестване в 
района на Черноморския басейн на 
добри практики решения за 
адаптиране към климата, прилагани 
на ниво ЕС; 

 Съвместни пилотни действия за 

повишаване на осведомеността и 
информацията на местните и 
регионалните политици, относно 
последиците от изменението на 
климата, за да се насърчи по-доброто 
разбиране и интегрирането на 
рисковете, свързани с изменението 
на климата, в разработването и 
изпълнението на политиката; 

 Съвместни пилотни действия за 
повишаване на капацитета на 
местните и/или регионалните власти 
за налагане и прилагане на съответното 
законодателство с оглед 
предотвратяване и своевременно 
смекчаване на евентуални отрицателни 
въздействия върху качеството на 
водата в региона; 

 Съвместни пилотни действия за 
интегриране на аспектите на 
изменението на климата в стратегии 
за управление на водите на местно, 
регионално и транснационално 
ниво (като се имат предвид 
например качеството на водата, 
наводненията, управлението на 
дъждовната вода и задържането на 
вода, възможностите за повторно 
използване на водата, недостигът на 
вода, снабдяването с питейна вода, 
включително интелигентно 
ценообразуване на водата и др.). 

3. Справяне с опасностите за 
околната среда: брегова 
ерозия, свлачища, покачване 
на морското равнище, 
екстремни събития, неместни 
видове (NIS), инвазивни 
чужди видове (IAS), 
наводнения и засушавания, 

във връзка с изменението на 
климата. 

Примерни дейности 
(неизчерпателен списък): 

 Съвместни пилотни проекти 
(включително дребномащабна 
зелена инфраструктура и базирани 
на природата решения), насочени 
към бреговата ерозия, наводненията, 
сушите, горските пожари, 
свлачищата; 

 Разработване на съвместни решения 
и пилотни действия за различни 
видове рискове за околната среда в 
засегнатите и изложените на 
опасност региони в района на Черно 
море. 

4. Разработване и 
усъвършенстване на 
механизми за мониторинг и 
ранно предупреждение за 
природни и/или причинени 
от човека бедствия: 

Примерни дейности 
(неизчерпателен списък): 

 Дребномащабни инвестиции в 
мобилни устройства за мониторинг 
на качеството на водата в близост до 
идентифицирани горещи точки, с 

цел ранно предупреждение и 
незабавни коригиращи действия; 

 Разработване на съвместни 
иновативни приложения за 
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широката общественост за ранно 
предупреждение относно природни 
и/или причинени от човека 
бедствия; 

 Съвместни пилотни действия за 
подобряване на координацията 
между съответните трансгранични 
заинтересовани страни за 

управление на природни и/или 
причинени от човека бедствия (напр. 
чрез хармонизиране и споделяне на 
данни, системи за прогнозиране и 
ранно предупреждение, 
моделиране, устойчивост на 
климата). 

5. Разработване и изпълнение на 
действия за зелено 
възстановяване, допринасящи 
за адаптирането към 
изменението на климата в 
района на Черноморския 
басейн, основаващи се на 
поуки и добри практики: 

Примерни дейности 
(неизчерпателен списък): 

 Съвместни пилотни действия, 
насочени към обезлесяването, като 
засаждане на дървета; 

 Съвместни пилотни действия за 
възстановяване на зелените площи в 
градските и крайбрежните зони, за 
да се отговори на изменението на 
климата; 

 Действия за включване на 
екологичното възстановяване в 
дългосрочни стратегии на местното 
и регионалното самоуправление; 

 Съвместни пилотни действия по 
отношение на регенеративното 
земеделие и пермакултурата за 
справяне с изменението на климата. 

Планираният финансов ресурс по 
тази цел е 19.7 млн. евро - евродял. 
По целта за подобряване на защитата 
и опазването на природата, 
биоразнообразието и зелената 
инфраструктура, включително в 
градските райони, и намаляване на 
всички форми на замърсяване, са 

планирани дейности в 4 основни 
области. 

1. Защита и насърчаване на 
биоразнообразието и 
природното наследство. 

Примерни дейности 
(неизчерпателен списък): 

 Разработване на съвместни ИТ 
инструменти (напр. цифрови карти) 
за насърчаване на екосистемите, 
допринасяне за тяхното развитие и 
защита; 

 Разработване и прилагане на 
съвместни пилотни действия за 
опазване на биоразнообразието и 
природното наследство; 

 Укрепване на капацитета за 
опазване, опазване на 
биоразнообразието и възстановяване 
на съществуващи екосистеми; 

 Съвместни изследвания в защитени 
морски зони и подкрепа за 
дефиниране и обозначаване на нови 
защитени морски зони. 

2. Действия по опазване на 
околната среда на всички 
образователни нива. 

Примерни дейности 
(неизчерпателен списък): 

 Съвместни кампании за повишаване 
на осведомеността на всички 
образователни нива за опазване на 
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езерата, реките и моретата от 
микропластмаси; 

 Действия, насочени към укрепване на 
капацитета на 
местната/регионалната 
администрация за съвместно обучение 
на гражданите и повишаване на 
осведомеността за природосъобразно 
поведение; 

 Съвместни действия за повишаване 
на осведомеността относно 
биоразнообразието и опазването на 
околната среда, насочени към 
младите хора. 

3. Инвестиране в зелена 
инфраструктура за 
смекчаване на замърсяването 
на въздуха, водата, шума, 
почвата и деградацията: 

Примерни дейности 
(неизчерпателен списък): 

 Дребномащабни инвестиции в 
зелена инфраструктура (напр. 
зелени улици, зелени покриви, 
пропускливи/порести настилки, 
градски гори, естествено охлаждане 
на сгради, екосистемни коридори и 
др.); 

 Осъществяване на съвместни 
пилотни действия, с цел създаване на 
крайбрежния зелен пояс на Черно 
море. 

4. Действия за намаляване на 
замърсителите, както и 
намаляване, събиране и 
рециклиране на морски и 
речни отпадъци. 

Примерни дейности 
(неизчерпателен списък): 

 Дребномащабни инфраструктури 
(като естествени биофилтри) за 
борба със замърсяването на водата и 
почвата; 

 Иновативни технически решения за 
възстановяване на деградирали 

екосистеми (напр. реки, ландшафти 
с голямо разнообразие, гори); 
Планираният финансов ресурс по 
тази цел е 19.7 млн. евро. 
Целеви групи и по 2-та приоритета 
на Програмата, са: 

 Национални, регионални или 
местни публични власти; 

 Висши учебни и изследователски 
институции; 

 Училища/центрове за обучение; 
 Национални, регионални или 

местни агенции за развитие; 
 НПО и сдружения на граждани; 
 Организация за подпомагане на 

бизнеса, включително търговски 
камари, мрежи и клъстери; 

 Обществеността / гражданите; 
 Други обществени организации. 

Очаква се Програмата да бъде 
официално одобрена от 
Европейската комисия преди края на 
2022 г., а първата покана за 

набиране на проекти по нея да се 
обяви през първото тримесечие на 
2023 г. 
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Обнародвано е Постановление № 157 на МС за определяне на 
органите и структурите, отговорни за изпълнението на Плана за 
възстановяване и устойчивост на Република България, и на 

техните основни функции 

 

С Постановление № 157 на 
Министерски съвет се определят 
органите, структурите и основните 
им функции по изпълнението на 
Плана за възстановяване и 
устойчивост на Република 
България. Предвижда се Заместник 
министър-председателят по 
еврофондовете и министър на 
финансите да организира и 
координира процесите по 
одобрението на Плана по смисъла на 
чл. 20 от Регламент (ЕС) 2021/241 и 
по изменението му. При изпълнение 
на правомощията си той ще се 

подпомага от следните дирекции в 
специализираната администрация 
на Министерския съвет и на 
Министерството на финансите: 

1. дирекция „Национален фонд“; 
2. дирекция „Икономическа и 

финансова политика“; 
3. дирекция „Държавни помощи и 

реален сектор“; 
4. дирекция „Централно 

координационно звено“. 
  

Съобразно ПМС № 157 
„Система за управление и контрол“ е 
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единна система за управление, 
контрол и одит на Плана за 
възстановяване и устойчивост на 
Република България, изградена за 
осигуряване функционирането на 
предвидима, стабилна и гъвкава 
вътрешноконтролна среда за 
изпълнението на Плана за 

възстановяване и устойчивост, която 
включва: 

а) правната и институционалната 
рамка за изпълнението на Плана с 
ясно определяне на правата и 
задълженията на всеки участник; 

б) детайлните правила и 
процедури относно предоставянето 
на средствата от Механизма на 
крайните получатели, финансовото 
управление и платежния процес, 
етапите в изпълнението и 
отчитането на инвестициите и 
реформите, исканията за плащане и 
докладване към ЕК, мерките за 
превенция на измама, конфликт на 
интереси и корупция, както и 
последващите корективни действия 
на национално равнище, както и 
тези за двойно финансиране, за 
одитна следа, включително 

информацията съгласно чл. 22, ал. 2, 
буква „г“ от Регламент 2021/241, 
информация и публичност, 
управление на риска и др.; 

в) образците на отчетните 
документи за изпълнение на 
инвестициите и реформите; 

г) контролните листове за 

ключовите процеси, които ще се 
реализират на всички равнища на 
изпълнение на инвестициите; 

д) организацията и 
отговорностите на участниците във 
връзка с въвеждането на 
информация в информационната 
система за Механизма. 

Документите по инвестициите 
в областта на земеделието, 
развитието на селските райони, 
горското и ловното стопанство и 
рибарството се съгласуват за 
съответствие с приложимите 
правила за държавните помощи с 
министъра на земеделието. 
Съгласуването се осъществява в 
съответствие със Закона за 
държавните помощи. 

За повече информация ТУК. 

 

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ 
СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО 
ПРОЦЕДУРА „РАЗВИТИЕ НА НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ 
ПРОДУКТИ И АТРАКЦИИ“ НА МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ 

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа 
и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.096-
S2 „Развитие на нови туристически продукти и атракции“ от Стратегията за 
ВОМР на МИРГ "НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ" може да видите ТУК. 
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УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТИТЕ, 
КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА 
ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА 
НОВИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО В РИБАРСКАТА 

ТЕРИТОРИЯ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ 

 

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа 
и финансова оценка по процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.097 
„Подкрепа за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия“ 
от Стратегията за ВОМР на МИРГ НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ може да видите ТУК. 

УО на ПМДР публикува одобрения от Генерална дирекция 
„Морско дело и рибарство" на ЕК Годишен доклад за изпълнение 
на ПМДР за 2021 г. 

В Годишния доклад за 2021 г. 
за изпълнението на Програма за 
морско дело и рибарство 2014 – 2020 
г. се констатира, че въпреки 
наложените ограничения и 

икономическите последствия върху 

сектор "Рибарство" в резултат от 
пандемията COVID - 19 за трета 
поредна година е избегната загубата 
на средства във връзка с правилото N 
+ 3. 
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Засилен е темпът на 
изпълнение на подхода ВОМР. 

През 2021 г. са отворени 
приеми по следните мерки от 
Програмата: 

ПС 1 

 1.8 „Рибарски пристанища, 
кейове за разтоварване, рибни борси 
и лодкостоянки“, сектор 
„Инвестиции насочени към 
изграждане и/или модернизация на 
лодкостоянки“; 

 1.9 „Подкрепа за 
собственици на риболовни кораби и 
рибари за преодоляване на икон. 
последствия от избухването на 
COVID-19“ - втори прием. 

ПС 2 

 2.6 „Подкрепа за 
производители на риба и други 
водни организми за преодоляване на 
икон. последствия от COVID-19 - 
втори прием“. 

ПС 4 

 През 2021 г. продължи 
активното стартиране на приеми по 
мерките от одобрените стратегии на 

МИРГ - общо бяха обявени приеми 
по 30 мерки от СВОМР. 

ПС 5 

 5.1 „Планове за производство 
и предлагане на пазара“; 

 5.4 „Подкрепа за 

преработвателни предприятия на 
продукти от риболов и аквакултури 
за преодоляване на икон. 
последствия от COVID-19“ - втори 
прием. 

ПС 7 

 7.1 „Техническа помощ“. 
Най-висок интерес през 2021 г. 

е регистриран към мерките за 
преодоляване на последиците от 
пандемията по ПС 1, 2 и 5. По ПС 4 
следва да се отбележи нарастващият 
интерес на местно ниво към мерките 
от стратегиите за ВОМР. 

Общият бюджет на 
отворените приеми през 2021 г. - 14 
058 621 лв. (7 188 169 €) БФП или 7% 
от бюджета на ПМДР. 

Договорените средства през 
2021 г. - 19 602 869 лв. (10 022 942 €) 
БФП или 10% от бюджета на ПМДР. 

http://www.nrmbg.com/
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Изплатените разходи през 
2021 г. - 26 562 835 лв. (13 581 570 €) 
БФП или 13% от бюджета на ПМДР. 

Сертифицираните разходи 
през 2021 г. - 27 426 265 лв. (14 023 042 
€) БФП, или 13% от бюджета на 
ПМДР (сумата на сертифицираните 
разходи включва и дог., сключени в 

предходни години). 
В одобрения Годишен доклад 

за 2021 г. за изпълнението на 
Програма за морско дело и 

рибарство 2014 – 2020 г. с писмо 
Ares(2022)5030031/11.07.2022 г. на 
Генерална дирекция „Морско дело и 
рибарство" на ЕК се прави подробен 
анализ на мерките и финансовото 
изпълнение, отчетено е 
изпълнението на целите, изведени са 
основни заключения и препоръки и 

др., като за повече подробности 
кликнете ТУК. 

 

 

ГОДИШНОТО ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ НА 
ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 Г. 

 

На 14 юли 2022 г. (четвъртък), от 15.00 часа в залата на Хотел Перла Бийч 
Лъкшъри, гр. Приморско се проведе Годишното информационно събитие на 
ПМДР 2014-2020 г. 

 Събитието бе организирао от дирекция „Морско дело и рибарство“ – 
Управляващ орган на ПМДР 2014-2020 г. към Министерството на земеделието и 
има за цел да представи резултатите от работата, преодолените 
предизвикателства и постигнатите успехи. Беше представена и информация за 
напредъка при подготовката на програмен период 2021-2027 г. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/pmdr/docs/2022-07/Implementation%20report_2014BG14MFOP001_2021_0_en.pdf


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

40 
 

  Годишното информационно събитие е форум, който събра на едно място 
всички партньори на Управляващия орган на ПМДР 2014-2020 г.,представители 
на сектор „Рибарство“, на публичната власт, на научните среди, на бизнеса и на 
неправителствения сектор. 

 

Налична е нова версия на PRAG 

 

Управляващият орган на 
Програмите за трансгранично 
сътрудничество по външните 
граници на ЕС, уведомява 
бенефициентите, че считано от 24-ти 
юни е в сила нова версия 
на Практическото ръководство за 
договорни процедури за външни 
действия на ЕС (PRAG) 
- http://www.ipa-cbc-007.eu/legal-
basis-documents-news/new-2022-
prag-version 
По-важните изменения спрямо 

предходната версия на 
Практическото ръководство, са: 

 Изменения в разпоредбите за 
комуникация и видимост при 
договорите за обществени поръчки и 
за безвъзмездни средства – 
задълженията за видимост остават, 
комуникационният план става 
незадължителен, средствата за 
комуникация се обединяват и 

изпълняват чрез отделни договори, 
въз основа на сходен географски или 
тематичен обхват; 

 Промяна на 
терминологията – понятието 
„допълнителни услуги и работи“ се 
заменя с „повторение на сходни 
услуги и строителство” в 
обявлението за обществената 
поръчка; 

 Прагове на обществената поръчка – 
прагът от 2020 г. за събития от 300 
хил. евро се заменя с 999 999 евро; 

 Откриване на оценителната 
комисия – допълнителни насоки, в 
случай на е-процедури; 

 Недопустими разходи при грантови 
процедури: включват се и принос в 
натура (с изключение на работата на 
доброволци); премии, включени в 
разходите за персонал; отрицателна 
лихва, начислявана от банки или 
други финансови институции. 
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Новата версия на PRAG можете да 
намерите, 

на: https://wikis.ec.europa.eu/displa
y/ExactExternalWiki/ePRAG

 

Откриха Трансграничен център за научни изследвания в 

защитените територии на Черно море 

 

Новият Трансграничен 
център за научни изследвания в 
защитените територии в 
акваторията на Черно море бе 
открит на официална церемония. 
Той е основан в изпълнение на план 
“BSB Eco Monitoring - Съвместен 
мониторинг за запазване на 
околната среда в страните от 
Черноморския басейн“, финансиран 
от Европейския съюз, посредством 
Съвместната оперативна стратегия 
"Черноморски басейн 2014-2020“. В 
рамките на плана морската база на 
Пловдивския университет "Паисий 

Хилендарски“ се реновира и 
преоборудва като център за 
мониторинг на околната среда и 
проучване на екологичното 
положение на локалните екосистеми 
в предпазени територии прилежащи 
към Черноморския басейн. 

Водещ сътрудник по плана е 
Асоциацията за просвета, 
технологии, обучение и развиване - 

Пловдивски университет - 
Странджа, АKTORPUS, учредена от 
Пловдивския университет "Паисий 
Хилендарски“. Той се осъществя с 
дейното присъединяване на водещи 
научно проучвателен организации в 
региона на екологията: Национален 
институт за научни проучвания и 
развиване "Делтата на Дунав“, DDNI, 
Румъния; Регионален екологичен 
център за Кавказ, Rec Caucasus, 
Армения; Общество за запазване на 
природата, SABUKO, Грузия; 

Заделеното финансиране по 
Съвместната оперативна стратегия 
за трансгранично съдействие е в 
размер на 1 000 000 Евро. 
Изпълнението на плана започва през 
юни 2020 година и сполучливо 
навлезе в заключителната си фаза. 

Строително-ремонтните 
действия към този момент са 
завършени. Изградената 
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инфраструктура включва две 
конферентни зали с потенциал от 
към 40 места, офис пространства, 
лабораторни и сървърно помещение 
за позициониране на апаратурата, и 
20 реновирани стаи за целогодишно 
прилагане от изследователските 
екипи. 

Специализираната 
инсталация и съоръжение са 
доставени, конфигурирани и са в 
режим на работа. Разработена е 
методология за взаимен мониторинг 
на естествените местообитания и 
инвазивните типове в обхванатите 
територии. В процес на прилагане е 
структурираната от откривателите 
по плана технология за наблюдаване 
на околната среда с дронове, както и 
методология за отдалеченото 
премерване и мониторинг на 
качеството на речната вода и 
атмосферния въздух. 

В събитието по откриването 
бяха представени резултатите от 
сполучливото осъществяване на 
плана, като се акцентира върху 
значимостта от реализацията на 
проекта за повишение на 
изследователския потенциал за 
справяне с измененията в 

екосистемите и мониторинга на 
биологичното многообразие в 
района на Черно море. Успоредно с 
откриващото се събитие, в 
протежение на седмица, 
сътрудниците по плана организират 
редица работни срещи, свързани с 
представяне на резултатите от 
научните проучвания по заложените 
планови действия, а за 
изследователските екипи бяха 
проведени две проучвателен 
експедиции. 

 

Обнародван е новият Закон за управление на средствата от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове 

На 1-ви юли, в брой 51 на 
Държавен вестник, се обнародва 
изменението и допълнението на 
Закона за управление на средствата 
от Европейските структурни и 
инвестиционни 
фондове  (ЗУСЕСИФ). 

С изменението и 
допълнението на нормативния акт, 
чието наименование вече е Закон за 

управление на средствата от 
европейските фондове при 
споделено 

управление  (ЗУСЕФСУ), се постига 
съответствие с европейска правна 
рамка по управление на средствата 

от фондовете при споделено 
управление за програмен период 
2021-2027 г., съгласно Регламент (ЕС) 
2021/1060 на Европейския 
парламент и на Съвета от 24 юни 
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2021 година за установяване на 
общоприложимите разпоредби за 
Европейския фонд за регионално 
развитие, Европейския социален 
фонд плюс, Кохезионния фонд, 
Фонда за справедлив преход и 
Европейския фонд за морско дело, 
рибарство и аквакултури, както и на 

финансовите правила за тях и за 

Фонд „Убежище, миграция и 
интеграция“, Фонд „Вътрешна 
сигурност“ и Инструмента за 
финансова подкрепа за 
управлението на границите и 
визовата политика (Регламент (ЕС) 
2021/1060), както и на съответните 
регламенти по отделните фондове. 

 

 

 По-важните изменения в 
новия нормативен акт спрямо 

ЗУСЕСИФ, са: 

           Фондът на 
фондовете, който отговаря за 
финансовите инструменти по 
европейските фондове, се заменя с 
Холдингов фонд; 

           Регламентира се 
подкрепата от финансовите 
инструменти на крайни 
получатели, която ще може да е за 
инвестиции в материални и 

нематериални активи, както и за 
текущи активи, които се очаква да 
бъдат финансово жизнеспособни и 
за които няма достатъчно 
финансиране от пазарни 

източници. Тя ще се предоставя за 
елементите на инвестициите, които 
не са физически завършени или 
изцяло изпълнени към датата на 
решението за инвестиция; 

           Разширяват се 
функциите на Комитетите за 
наблюдение на отделните 
програми. Те вече ще следят и за 
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изпълнението и прилагането на 
отключващите условия през целия 
програмен период; ще одобряват 
окончателния доклад за качеството 
на изпълнението на програмите, 
както и плана за извършване на 
оценка на програмите. Броят на 
задължителните им годишни 
заседания от две такива се 
намалява на едно; 

           Регулярните срещи 
с представители на партньорите и 
на бенефициентите на финансова 
подкрепа, по актуални въпроси, 
свързани с управлението на 
средствата от ЕФСУ, които се 
провеждаха на всяко тримесечие, се 
намаляват на една такава годишно; 

           Подборът на 
стратегии за ВОМР ще се извършва 
чрез съвместна покана от 
Управляващите органи, участващи 
във финансирането му. При 
предоставяне на подкрепа от 
повече от един фонд, 
Управляващите органи могат да 
изберат един от фондовете за 
водещ, като за изпълнение на 
стратегията се прилагат правилата 
на водещия фонд при спазване на 
обхвата и правилата за допустимост 
на всеки от фондовете, участващ в 
предоставянето на подкрепа за 
стратегията; 

           Регламентира се 
подхода на Интегрираните 
териториални инвестиции 

(ИТИ). Безвъзмездната финансова 
помощ по изпълнението му, ще се 

предоставя от Управляващите 
органите на програмите, които го 

подкрепят възоснова на подадени 
проектни предложения в 
изпълнение на одобрена по реда на 
Закона за регионалното развитие и 
актовете по прилагането му 

концепция за ИТИ. При 
комбинирана подкрепа чрез 
финансов инструмент и 
безвъзмездна финансова помощ в 
рамките на единична операция по 
финансов инструмент и на едно 
споразумение за финансиране, 
безвъзмездната финансова помощ 
ще се предоставя от субекта, 
изпълняващ финансовия 
инструмент; 

           Безвъзмездната 
финансова помощ ще може да се 
предоставя и под формата на 
финансиране, което не е свързано с 
разходи; 

           Предвижда се, при 
настъпване на изключителни или 
необичайни обстоятелства и въз 
основа на издадено решение за 
изпълнение от Европейската 
комисия, да се считат за допустими 
разходи за операции, които са 
физически завършени или изцяло 
изпълнени преди подаването на 
проектно предложение от 
бенефициента до Управляващия 
орган, при условие че операцията е в 
отговор на настъпилите 
обстоятелства; 

           От регулаторната 
рамка на Закона са изключени 
големите инвестиционни проекти и 
съвместният план за действие, т.к. не 
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се предвижда прилагането им през 
програмен период 2021-2027 г.; 

           Предвижда се 
административното производство за 
предоставяне на финансовата 
помощ при процедури на подбор 
след приключването на етапа 
административно съответствие и 
допустимост да се прекратява с акт и 
по отношение на отхвърлените 
кандидати, които не са подали 
възражение пред ръководителя на 
Управляващия орган; 

           Намалява се от 90 
дни на 80 дни срока, в който 
Управляващите органи извършват 
междинни и окончателни 
плащания по постъпили от 
бенефициентите искания за 
плащания; 

           Предвижда се 
възможност ръководителят на 
Управляващия орган да издава отказ 
за верификация и за установяване на 
недължимо платени и надплатени 
суми по проекта вследствие на 
извършено вече верифициране. 
Въвежда се и ред за възстановяване 
на установени недължимо платени и 
надплатени суми- прихващане от 
съответното плащане или чрез 
доброволно изпълнение от страна на 
бенефициента, ако актът е издаден 
след плащането; 

           Регламентира се, че 
за нередности свързани с: 
конфликт на интереси; 
нарушаване на принципите за 
добро финансово управление; 
нарушаване на изискването за 
дълготрайност на операциите; 
когато за проекта или за част от 
него не е налична одитна следа 
и/или аналитично отчитане на 
разходите в поддържаната от 
бенефициента счетоводна система 
и за неизпълнение на одобрени 
индикатори, наложените 
финансови корекции се определят 

по пропорционалния метод. За 
всички останали нередности се 
прилага диференциалният метод; 

           До приключването 
на програмите за програмен период 

2014 - 2020 г., съфинансирани от 
Европейските структурни и 
инвестиционни фондове (ЕСИФ), 
разпоредбите на Закона за 
управление на средствата от 
Европейските структурни и 
инвестиционни фондове, отменени 
или изменени с новия закон, запазват 
своето действие по отношение на 
управлението на средствата от 
ЕСИФ, както и по отношение на 
изпълнението и контрола на тези 
програми. 
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Заместник-министър Стефан Бурджев и кметът на Бургас 
Димитър Николов обсъдиха възможностите за развитие на 
Културно-исторически комплекс „Ченгене скеле“ 

 

Заместник-министър Стефан Бурджев проведе среща  с кмета на Бургас 
Димитър Николов. Двамата обсъдиха възможностите за още инвестиции и 
развитие на единствения по рода си на Черноморието Културно-исторически 
комплекс „Ченгене скеле“. При посещението си в „Ченгене скеле“ Стефан 
Бурджев и Димитър Николов разговаряха с местни рибари. 

Комплексът и изградената лодкостоянка към него са реализирани с 
финансовата подкрепа на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., 
оперативна програма „Региони в растеж“ и Стратегията на местна инициативна 

рибарска група Бургас – Камено. 

 

Заместник-министър Стефан Бурджев: Програмата за 
морско дело и рибарство 2014-2020 г. допринесе за положителна 
промяна и развитие на сектора 

В Приморско бе открито годишното 
информационно събитие на ПМДР 
2014-2020 г. 

„Програмата за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г. допринесе за 
положителна промяна и развитие на 
сектора“. Това заяви заместник-
министърът на земеделието Стефан 

Бурджев по време на откриването на 
годишното информационно 
събитие на Програмата за морско 
дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР 
2014-2020 г.) в Приморско. Събитието 
бе организирано от дирекция 
„Морско дело и рибарство“ – 
Управляващ орган на ПМДР 2014-
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2020 г. към Министерството на 
земеделието. 

 

 

Заместник-министър Бурджев 
допълни, че са договорени 81% от 
бюджета на ПМДР 2014-2020 г., като 
уточни, че изплатените средства към 
бенефициентите по програмата са в 
размер на 53.8% от общия бюджет. 

На форума бяха представени 
резултатите от изпълнението на 
програмата и добри практики с 
интересни проекти. На срещата бе 
оповестена информация и за 
актуалните процедури, допустимите 
кандидати, допустимите дейности и 
разходи, и крайните срокове за 
прием на проекти. В годишното 
информационно събитие участваха 
представители на сектор 
„Рибарство“, на публичната власт, 
на научните среди, на бизнеса, на 
Фонда на фондовете, на местните 
инициативни рибарски групи и на 
неправителствения сектор. 

В рамките на събитието от 
„Фонд мениджър на финансови 
инструменти в България“ (Фонд на 
фондовете) беше направена 
презентация на финансовия 
инструмент по ПМДР 2014-2020 г. По 
програмата ще бъдат предоставяни 
индивидуални гаранции на банки в 
страната, за да бъде стимулирано 
кредитирането на устойчиви и 
жизнеспособни проекти. 
Гаранционният продукт ще 
обезпечава до 80% от всеки кредит 
при максимален размер на 

гаранцията до 1 млн. лв. 

Аграрният заместник-
министър Бурджев сподели и 
напредъка при подготовката на 
програмен период 2021-2027 г. 
Очаква се официалната версия на 
Програмата за морско дело, 
рибарство и аквакултури 2021-2027 г. 
да бъде изпратена официално на 
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Европейската комисия до няколко 
дни. 

Фондът на фондовете организира уебинар: ФИНАНСОВ 
РЕСУРС В ПОДКРЕПА НА ПРЕДПРИЯТИЯ В РИБОВЪДСТВОТО, 
АКВАКУЛТУРИТЕ, ПРЕРАБОТКАТА НА РИБА И РИБНИ 
ПРОДУКТИ 

 

Фондът на фондовете 
организира уебинар на тема 
представяне на възможност за 
финансиране за предприятия в 
сектора на рибовъдството, 
аквакултурите и преработката на 
риба и рибни продукти, посредством 
финансов инструмент 
„Индивидуална гаранция по ПМДР 
2014-2020“, финансиран със средства 
по Програма за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г. 

  
Гаранционният инструмент 

цели да облекчи затрудненията на 
потенциалните кредитополучатели, 
изпълняващи допустими проекти, в 
съответствие с изисквания по ПМДР, 
при достъп до финансиране, поради 
невъзможността да предоставят 

достатъчно обезпечения и 
същевременно да адресира 
повишения риск, с който 
финансиращите институции 
оценяват тях и проектите им. 
            Събитието има за цел да 
представи основните параметри на 
продукта, както и подробности 
относно кой, как и по какъв начин и 
условия може да се възползва от него. 
Уебинарът ще се проведе на 
19.07.2022г. (вторник) от 11.00 ч., а 
всички заинтересовани страни, 
които желаят да вземат участие, 
могат да го направят на: 
  
https://us02web.zoom.us/j/82519489
898?pwd=UGR2NHRuL2J6VkR2dVJya
Vh4UXZzUT09 /посредством 
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набиране на: +35924925688 /Meeting 
ID:82519489898# /Passcode: 714916#. 
              

Повече информация по 
отношение Гаранционния 

инструмент: https://www.fmfib.bg/
bg/fi/20-dalgovi-instrumenti/21. 

За въпроси относно уебинара: 
електронен адрес office@fmfib.bg. 

 

Предстояща покана по Програмата на ЕС за градовете 

 

По Програмата на ЕС за 
градовете https://www.urban-
agenda.eu/ , между 20 юли и 16 
септември, предстои отварянето на 
покана по две нови тематични 
партньорства - „Зелени градове“ и 
„Устойчив туризъм“.   

Партньорството по 
устойчивия туризъм ще адресира 
теми, като: екологично въздействие 
на туристическата индустрия върху 
градовете, принос на туризма към 
градското социално-икономическо 
развитие, свръхтуризъм. 

Партньорите за зелените 
градове ще работят по области 
свързани със: типовете зелена и синя 
инфраструктура, включително 

интегрирането им в други 
инфраструктури и ползите от това в 
градския контекст. 

Основната цел на Програмата 
на ЕС за градовете е да 
идентифицира и да се справи с 
градските предизвикателства, чрез 
обединяване на държавите-членки, 
градовете, Европейската комисия и 
други заинтересовани страни, в 
рамките на диалог и намиране на 
решения по политически 
инициативи, които засягат градските 
райони. Разработват се и планове за 
действие с цел: 

- приемане на по-добри 
закони; 
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- подобряване на 
програмите за 
финансиране; 

- обмен на знания 
(данни, проучвания, 
добри практики). 

Допустими кандидати по 
поканите, ще са: 

 
- Държави-членки - чрез 

съответните 
министерства/агенции 
на национално ниво; 

- Държави-партньори; 
- Региони и агенции за 

регионално развитие; 
- Градски власти; 
- Европейски, 

национални и 
регионални асоциации 
на местни и регионални 
власти; 

- Други заинтересовани 
страни (икономически 
и социални партньори, 
агенции институции за 
висше образование и 
научни изследвания, 
представители на 
частния сектор). 

Критериите, на които трябва 
да отговарят кандидатите - 
партньорства, ще са: 

- поне пет града и от 15 до 
20 партньора; 

- поне един „малък град“ 
и един „среден град“; 

- вземане под внимание 
на националното и 
местното ниво; 

- наличие на 
разнообразие от 
туристически региони; 

- координатори: 
максимум двама, един 
от градска 
администрация. 

Програмата включва следните 

тематични области: 
- Градска бедност; 
- Включване на мигранти 

и бежанци; 
- Жилищна политика; 
- Качество на въздуха; 
- Градска мобилност; 
- Дигитален преход; 
- Кръгова икономика; 
- Работни места и умения 

в местната икономика; 
- Устойчиво използване 

на земята; 
- Обществени поръчки; 
- Енергиен преход; 
- Адаптиране към 

климата; 
- Култура/Културно 

наследство; 
- Сигурност в 

публичните 
пространства. 

Всяко партньорство има за 
задача да изготви план за действие, 
който съдържа действия (и 
евентуално препоръки), които целят 
справяне с проблеми, които 
възпрепятстват градското развитие в 
конкретната тематична област, и 

които са предназначени да бъдат 
изпълнени след това. Действията са 
насочени към един (или повече) 
конкретен/и стълб/ове на 
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Програмата за по-добро регулиране, 
по-добро знание и/или по-добро 
финансиране и са адресирани на 
местно ниво, национално ниво 
и/или ниво на ЕС. Що се отнася до 
вида на действията, те могат да 
включват разработването на (нови) 
данни и показатели, документи с 

насоки и наръчници, пътни 
карти/стратегии, нова управленска 
структура, оценки на въздействието, 
препоръки за политики, набори от 
инструменти и т.н. 

Към момента са сформирани 
14 партньорства по отделните 
тематични области, които включват 

25 държави-членки, 82 града, 12 
региона, 15 генерални дирекции на 
Европейската комисия и 44 
институции, асоциации на местни 
власти и мрежи, организации и 
частни компании. Общо 
партньорите са 326, като всичките 14 
партньорства са финализирали 

своите (първоначални) планове за 
действие, включващи общо 139 
действия. 

През ноември 2021 г. е взето 
решение са формирането на още 4-
ри партньорства- Зелени градове, 
Устойчив туризъм, Изхранване и 
Градове на равенството. 

 

Дронове на Морско училище правят екопроучване на 

Бургаския залив 

 

Екип от специалисти от ВВМУ 
„Н. Й. Вапцаров“ участва в 
проучване на екологичното 

състояние на Бургаския залив. 
Изследването е по съвместен проект 
на община Бургас, Морско училище 
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и университет „Проф. д-р Асен 
Златаров“. 

 

Нови специализирани роботи 
за подводно изследване, някои от 
които са част от дрон-флотилията на 
флотската ВВМУ, започнаха 
проучване на екологичното 
състояние на морето. Целта е да бъде 
заснето и обследвано морското дъно 
за полимерни отпадъци, метали, 
стъкло и след това да бъде 
картирано. След направата на 
картата ще се предприемат действия 

за водолазно почистване на по-
сериозно замърсените места. По 
проекта се изследват шест точки. 
Това са пристанищата Бургас и 
Сарафово, Ченгене скеле, Северен 
централен плаж и част от 
акваторията на Бургаския залив. 
Дронове от въздуха пък следят 
отпадъците по повърхността на 
морето. 
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Работата на подводните 
дронове се наблюдава от контролен 
център, който е обособен на 
плавателен съд. Единият от 
дроновете е специфичен, тъй като 
освен с платформа, която пренася 
сензорите за обследване и предаване 

на данни, разполага и с пневматична 
ръка, която може да захваща 
определени обекти. Така роботът 
вади проби от замърсявания в 
различни райони от акваторията на 
Черно море. 

 

Работни срещи на УО на ПМДР в Поморие и Созопол 

 

През м. юли заместник-
министърът на земеделието Стефан 
Бурджев, директорът на дирекция 
„Морско дело и рибарство“ в 
Министерството на земеделието 
(МЗм) Стоян Котов – управляващ 
орган на Програма за морско дело и 

рибарство 2014 – 2020 г. и кметът на 
Созопол Тихомир Янакиев 
проведоха среща на която обсъдиха 
втория етап от надграждането на 
лодкостоянката в морския град, за 
което вече е подписан договор по 
Програмата. Те разгледаха 
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модернизираната лодкостоянка в 
Созопол, която е разширена и 
обновена също със средства от 
Програмата за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г. (ПМДР). 

 При посещението си в 
морския град представителите на 
МЗм посетиха и рибарското 

пристанище. Проведоха среща с 
ръководството на „Рибни ресурси“ 
ЕООД, на която бяха обсъдени 
възможностите за финансиране на 
дружеството през програмен период 
2021 – 2027 г., актуалното състояние 
на дружеството и съществуващите 

проблеми. Участниците в срещата 
начертаха възможните решения, 
които ще доведат до развитието на 
дружеството. 

Възможностите за 
териториалното развитие на община 
Поморие и бъдещи инвестиции по 
Програмата за морско дело и 

рибарство обсъдиха на друга среща 
заместник-министърът на 
земеделието Стефан Бурджев, 
кметът на Поморие Иван Алексиев и 
директорът на дирекция „Морско 
дело и рибарство“ Стоян Котов.

 

Те посетиха рибарско 
пристанище „Поморие“, което е 
финансирано по ПМДР 2014-2020 г. 
Инвестицията е извършена на два 
етапа, като и двата са финализирани. 

Предстои изпълнението на 
спомагателни проекти, които 
включват изграждане на магазия и 
работилница за ремонт на малки 
кораби. 

 

Водолази чистят дъното на пристанище Сарафово 
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Община Бургас съвместно с 
водолазите от СНЦ „Приятели на 
морето“, организираха еко акция в 
района на Рибарско пристанище 
„Сарафово“ на 16 юли. 

Гмуркачите от бургаския клуб 
чистят отложените по морското дъно 
отпадъци. 

 

 
Целта на водолазите е да 

изнесат на брега колкото се може 
повече отпадъци, които ще бъдат 
транспортирани и депонирани. 
Извадени бяха гуми, арматурни 
железа и пластмасови отпадъци. 
Акцията продължи повече от час, а 
събраните боклуци бяха 
транспортирани и депонирани. 

Инициативата е в рамките на 
съвместен проект на Община Бургас 

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

 

HORIZON EUROPE: Възможности за финансиране на 
проекти за разработване и тестване на иновативни решения 
свързани с изменението на климата 

Отворена е нова схема за 
проектни предложения за 
безвъзмездна финансова помощ по 
Програма HORIZON EUROPE: 

Тестване и демонстриране на 
преобразуващи решения за 
устойчивост на климата чрез 
интегриране на природно базирани 
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решения в системната 
трансформация, с код HORIZON-
MISS-2022-CLIMA-01-06. 

 

  

Предложенията следва да 
включват разработване и тестване 

на иновативни решения, 
съчетаващи технологични и 

социални иновации, водещи до 
повишаване на устойчивостта и 
способността за адаптиране към 
изменението на климата в 
засегнатите региони и общности 
чрез базирани природни решения.  

Целта на схемата е да 
мобилизира най-малко 150 региона в 
тестване на решенията, които са най-
необходими на местно ниво за 
изграждане на устойчивост на 
климата. 

Съгласно изискванията, ще се 
насърчава сътрудничеството за 
разработване и тестване на 
ефективни решения между 
региони/общности, изправени пред 
различни климатични 
предизвикателства. За тази цел 
предложенията трябва да включват 

най-малко 5 региона/общности, 
които да си сътрудничат за справяне 
с общото изменение на климата, 
свързано с идентифицираните 
предизвикателства, създаване на 
общо място за тестване и внедряване 
на най-подходящите решения, както 
и за обмен на най-добри практики. 
Тези минимум 5 региона трябва да се 
намират в най-малко 3 различни 
държави-членки на ЕС или 
асоциирани държави с Хоризонт 
Европа, като поне 1 от предложените 
демонстрации се провежда в регион, 
обхванат от Кохезионната програма 
на ЕС. 

Финансовият ресурс по 
схемата е в размер на 88 315 382 €, a 
крайният срок за подаване на 
предложенията е 27.09.2022 г. 

Запознайте се с цялата 
информация за отворената 
процедура и критериите за 
допустимост тук. 
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HORIZON EUROPE възможности за финансиране на тема 

"Сигурност на морската инфраструктура и транспорт" 

 

  Нова възможност за финансиране 
на тема Сигурност на морската 
инфраструктура и транспорт, 
финансирана от HORIZON 
EUROPE с код HORIZON-CL3-2022-
BM-01-01. 

       В поканата за кандидатстване с 
проектни предложения по 
настоящата процедура се казва: 
Сигурността на морските 
инфраструктури и транспорт е 
ключова за подпомагане на 
движението на хора и търговията 
към, от и в рамките на Европа. Освен 
това е важно да се засилят 
способностите за сигурност във и на 
морските пристанища и на техните 
входни пътища, както и за 
откриване, предотвратяване и 
реагиране на незаконни дейности в 

и в близост до морските пристанища, 
включително в подводното морско 
пространство. Както законните, така 
и незаконните дейности в морската 

област се увеличават и стават по-
сложни и това налага 
практикуващите в областта на 
сигурността да изградят и подобрят 
своите наличности, за да отговорят 
променящата се среда, като 
поддържат и изпълняват задачите си 
адекватно на създаващата се 
ситуация. 

        Ще се разглеждат кандидатури, 
които целят да изследват и да 
разработят решения за откриване и 
идентифициране на аномалии под 
повърхността на водата и/или 
автоматично оценяване на заплахи 
под повърхността на водата за 
плавателни съдове на входа на 
пристанището и/или кея. Проектите 
трябва да демонстрират, тестват и 

валидират решения, работещи от 
откриване до минимизиране на 
заплахи от под повърхността на 
водата. Изследователските и 
иновационните дейности следва да 
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се съсредоточат върху 
предоставянето на усъвършенствани 
автономни или полуавтономни 
способности за скрининг на 
плавателни съдове (откриване на 
подводна контрабанда – например в 
цилиндрични контейнери). 

       За тази инициатива са отпуснати 
6 000 000 евро, а крайният срок за 
кандидатстване е 23.11.2022 г. 

Повече информация за 
процедурата, целите и допустимите 
кандидати можете да намерите тук. 

 

Провеждане на стипендиантска програма в държавната 
администрация през 2023 г. 

 

Съгласно чл. 2 от Наредбата за 
стипендиантската програма в 
държавната администрация 
(НСПДА) Министерският съвет 
определя с решение списък на 
специалностите, за които в 
отделните администрации 
съществува недостиг на експерти и за 
които могат да се предоставят 
стипендии на студенти през 
следващата календарна година. В 
списъка се включват специалности, 
за които в продължение на повече от 
18 месеца съответната 
администрация не е намерила 

подходящи кандидати чрез конкурс 
или по реда на чл. 81а от Закона за 
държавния служител. Наличието на 
посочените по-горе условия се 
доказва чрез справки от 
Административния регистър, 
Портала за работа в държавната 
администрация и/или друг 
подходящ начин. 

 За участие в стипендиантска 
програма съответната 
администрация следва да изготви 
мотивирано предложение по 
образец съгласно Приложение № 1 
към чл. 5, ал. 1 от НСПДА, като 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/horizon-cl3-2022-bm-01-01


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

59 
 

приложи доказателства за наличието 
на посочените по-горе условия, 
както и да определи служител, който 
ще отговаря за подготовката и 
организацията на стипендиантската 
програма. 

Документите за участие се 
изпращат до дирекция 

„Модернизация на 
администрацията“ в 

администрацията на Министерския 
съвет, както и на имейл: 
sp@government.bg в срок до 31 юли 
2022 г. 

 За повече информация: 
Татяна Цветкова, дирекция 
„Модернизация на 
администрацията“ в 

администрацията на Министерския 
съвет - тел. 02/ 940 2626. 

 

20 СЕПТЕМВРИ 2022 Г.: Стартиращо събитие на FAMENET 

 

На 20 септември (9.00 – 15.00 ч. 

централноевропейско време)  ще се 

проведе официалното онлайн 

събитие за стартиране на FAMENET 

(Мрежа за наблюдение, оценка и 

местна подкрепа на риболова и 

аквакултурите). 

Стартирала тази година, 

FAMENET подкрепя 

заинтересованите страни в 

изпълнението на Европейския фонд 

за морско дело и рибарство (EMFF) и 

Европейския фонд за морско дело, 

рибарство и аквакултури (EMFAF).  

Това интерактивно 

стартиращо събитие ще помогне 

заинтересованите страни да научат 

повече за FAMENET и как той 

подпомага именно изпълнението на 

ЕФМДР и ЕФМФА. 

Според организаторите, 

посредством поредица от пленарни 

заседания, влизания и сесии по 

заявка, това събитие е уникална 

възможност да се съберат на едно 

място заинтересованите страни и да 

обмислят съвместно прилагането на 

ЕФМДР и ЕФМФА, както и 

поддържащата роля, която 

FAMENET има и ще продължи да 

играе в бъдеще. Ще бъдат 

предоставени и възможности за 
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намиране на партньори, развитие на 

мрежи и обсъждане на 

сътрудничество. 

Допълнителни подробности 

относно платформата на събитието, 

дневния ред и регистрацията се 

очакват да бъдат публикувани на по-

късен етап. 

 

ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА ПМДРА 2021-2027 
Г. И НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ НА ДЕО 

 

Доклада за екологична оценка на Програмата за морско дело, рибарство и 
аквакултури 2021-2027 г. и нетехническо резюме на ДЕО може да видите ТУК. 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН УЕБИНАР ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА 
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО 
ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 Г. 
ЧРЕЗ ФИНАНСОВ ИНСТРУМЕНТ 
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На 19 юли 2022 г. се проведе 
информационен уебинар относно 
представяне на възможностите за 
финансиране за предприятия в 
сектор риборство, посредством 
финансов инструмент 
„Индивидуална гаранция по ПМДР 
2014-2020“ (Гаранционният 

инструмент), финансиран със 
средства по Програмата за морско 
дело и рибарство 2014-2020 г. 

Убенарът представя основните 
параметри на Гаранционния 
инструмент, както и подробности 
относно кой, как и по какъв начин и 
при какви условия може да се 
възползва от него. 

Повече информация може да 
видите на следния 
линк: https://youtu.be/fe-_-1Uek6w

 

С проект по ПМДР подобряват и обновяват IT 
инфраструктурата на Изпълнителна агенция по рибарство и 
аквакултури 

 

В края на предходната 
седмица бе проведена встъпителна 
пресконференция за представяне на 
дейностите по 
проект BG14MFOP001-3.001-0033 
„Обновяване, надграждане и 
поддръжка на IT 
инфраструктурата в Изпълнителна 
агенция по рибарство и 

аквакултури", финансиран по 
Програма за морско дело и 
рибарство 2014-2020г., приоритетна 
ос - Насърчаване на изпълнението на 

ОПОР, Процедура BG14MFOP001-
3.001 Контрол и изпълнение. 

Бенефициент по проекта е 
Изпълнителна агенция по рибарство 
и аквакултури (ИАРА). Бюджетът на 
проекта е 2 434 045,00 лв. с вкл. ДДС, 
от които 90%  в размер на 2 190 640,50 
лв. съфинансиране от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и 10% 243 
404,50 лв.  от държавния бюджет на Р 
България. 
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IT инфраструктурата в 
Изпълнителна агенция по рибарство и 
аквакултури (ИАРА) трябва да 
осигурява високо качество на 
предлаганите услуги. Необходимо е да 
се осигури непрекъснатост на 
работата на услугите на ИАРА и 
нулева загуба на данни при частичен 
и пълен срив, което е целта на 
настоящия проект се казва в 
прессъобщение на ИАРА. По проекта 

ще бъдат подменени 
инфраструктурните компоненти с 
изтекъл ресурс, като замяната им ще 
осигури поле за бъдещо развитие на 
услугите, които ИАРА предлага. Ще 
бъдат адаптирани съществуващите 
бизнес процеси по съхранение и 
репликация на данни с цел адекватен 
отговор на изискванията за 
надеждност, сигурност и бъдещо 
развитие на уеб базираните услуги. 
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Дейностите по проекта 
включват още доставка на IT 
инфраструктура; осигуряване на 
интернет свързаност до новата среда с 
цел out-of-band обновления на 
софтуера и управление, както и за 
достъп до оборудването в случай на 
загуба на връзка; инсталация и 
интеграция на доставеното 
оборудване; дейности по миграция на 
наличните услуги от старата среда към 
новото оборудване; гаранционна 
поддръжка на доставеното оборудване 
и съответните софтуерни лицензи; 

обучение за администратори; одит и 
изграждане на съответните политики 
по защита на инфраструктурата от 
недобросъвестни атаки; дейност по 
информация и публичност - в 
резултат на изпълнението на 
дейността ще бъде информирана 
общността. 

Проектът стартира с 
подписване на договор за 
безвъзмездна помощ  МДР-ИП-01-144 
от 29.10.2021 г., а дейностите трябва да 
приключат до 29.10.2023 г. 

 

Информационен ден за втора покана по програма „Евро-
Средиземноморски басейн“ 2021-2027 (ЕВРО-МЕД) 

На 27 юли 2022 г. от 10:00 до 

13:00 ч., в дистанционен формат се 
проведе  информационен ден за 
обявената втора покана по 

програма „Евро-
Средиземноморски басейн“ 2021-
2027 (ЕВРО-
МЕД)  /https://www.eufunds.bg/bg/n
ode/10527 /. 
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Програмата обхваща 69 

района от 14 държави, с бюджет 294 

млн. евро. 
Програмата подкрепя 

дейности, насочени към развитие на 
нови технологии, преход към 
кръгова икономика, намаляване на 
риска от бедствия, запазване на 
биоразнообразието, зелени 
жилищни площи, насърчаване на 
устойчив туризъм и подкрепа на 
сътрудничеството. Функциите на 
Национален орган за България се 
изпълняват от дирекция 
„Управление на териториалното 
сътрудничество“, Министерство на 
регионалното развитие и 
благоустройството. 

В рамките на 
информационния ден, 
потенциалните партньори от 
България бяха информирани за 
целите и възможностите за участие, 
условията за допустимост на 
проектните предложени, подбора на 
партньори, процеса на 
кандидатстване и други теми, 
свързани с настоящата покана. 

По обявената втора покана ще бъдат 
подкрепени съвместни проекти в 

четирите тематичните области на 
програмата: 

 „Иновативна икономика“; 
 „Природно наследство“; 
 „Зелени жилищни площи“ 
 „Устойчив туризъм“. 

Партньори по проектите могат да 
бъдат местни, регионални или 
национални органи, академични 
организации, не-правителствени 
организации, бизнес асоциации, 
предприятия и др. Програмата 
осигурява 80 % финансиране на 
всеки проект, допълнително 15 % са 
национално съфинансиране и 5 % от 
бюджета трябва да бъдат собствен 
принос на участниците. 
Крайният срок за подаване на 
проектни предложения е до 
27.10.2022. 
Информационният ден за втората 
покана за тематични проектни 
предложения се организира  от 
Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството, в 
сътрудничество със Секретариата на 
Европейската програма за 

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


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

65 
 

транснационално сътрудничество 
„Евро-Средиземноморски басейн“ 
2021-2027 (Евро – МЕД). 

Допълнителна информация може да 
бъде намерена на уеб страницата на 
МРРБ, уеб страницата  и Фейсбук 
страницата на програмата. 

 

Дни на класиката в Балчик - с атрактивни гости край морето 

От 23 до 30 юли се провежда 13-
ото издание на фестивала „Дни на 
класиката в Балчик". Мястото и тази 
година бе отново Откритата сцена 

„Мелницата“ до морето. Петте 
вечери предложиха музика от 
различни жанрове – симфонична, 
камерна, оперна и мюзикъл.  

 

 

 

Сред участниците бяха 
камерния оркестър „Софийски 
солисти“, Камерния оркестър – 
Добрич, пианистката Надежда 
Цанова, актрисата Йоанна Буковска-
Давидова и прима балетистите на 
Софийската опера, оркестъра на 
Държавна опера – Варна, 
музикантите от Бургаската опера, 
Еделина Кънева, Орлин Горанов и 
Орлин Павлов и др. 

Повече информация може да 
намерите тук: 
https://bnr.bg/post/101679810/dni-
na-klasikata-v-balchik-s-atraktivni-
gosti-krai-
moreto?fbclid=IwAR3dnxiamaKvC2s
Wv0ip4ab06xoWAhHQBsQ8tuqP9U81
Pmd8QFnpcKnmRJ4 
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Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021 – 
2027 г. беше официално изпратена на Европейската комисия 

 

Програмата за морско дело, 
рибарство и аквакултури 2021 – 2027 
г. (ПМДРА 2021 – 2027 г.) бе 
официално изпратена на 
Европейската комисия чрез 
Системата за управление на средства 
SFC 2021. Това се случи след 
проведени две обществени 
обсъждания със заинтересованите 
страни и 9 заседания на Тематичната 
работна група за разработване на 
програмата. По Програмата се 
проведоха и обществените 
консултации, като преди 
изпращането беше официално 
одобрена и от Съвета за 
координация при управлението на 
средствата от Европейския съюз, и от 
Министерския съвет. 

Комисията може да направи 
коментари в срок от 3 месеца от 
датата на представяне на програмата 
и да я одобри не по-късно от 5 месеца 
след датата на първото ѝ 
представяне. 

Общият бюджет на ПМДРА 
2021 – 2027 г. е 115 298 345 млн. евро 
или 225 500 504 млн. лева 
безвъзмездна финансова помощ, 
като разпределеният финансов 
ресурс от Европейския фонд за 
морско дело, рибарство и 
аквакултури (EФМДРА) е в размер 
на 84 944 698 млн. евро или 70% от 
общия бюджет, а националното 
съфинансиране е 30 353 646 млн. евро 
или 30% от бюджета на Програмата. 

С финансовата подкрепа по 
ПМДРА 2021 – 2027 г. ще се постигне 
развитие на един по-
конкурентоспособен, по-устойчив, 
по-модерен сектор „Рибарство“ чрез 
укрепване на икономически, 
социално и екологично устойчиви 
риболовни дейности, производство 
на аквакултури и преработка на 
продукти от риболов и аквакултури. 
За постигане на тази цел 
предприятията ще бъдат 
подпомогнати за инвестиции в 
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повишаване на енергийната 
ефективност, дигитализация и 
диверсификация на производството. 
През програмен период 2021 – 2027 г. 
фокусът ще бъде насочен и към 
насърчаване на адаптирането на 
риболовния капацитет, 
осъществяване на ефективен 

контрол и правоприлагане в 
областта на рибарството, 
включително борба с незаконния, 
недеклариран и нерегулиран 
риболов. Част от финансовият 
ресурс ще бъде използван за 
повишаване качеството на събиране 
на надеждни данни, с цел вземане на 
решения, основани на знанието. 
Друг основен акцент по ПМДРА 2021 
– 2027 г. е защитата и 
възстановяването на водното 
биологично разнообразие и на 

водните екосистеми. По програмата 
ще се подпомагат и инвестиции в 
устойчива синя икономика в 
крайбрежните и вътрешните 
райони, както и ще се насърчава 
развитието на общностите, 
занимаващи се с рибарство и 
аквакултури. Важен аспект от 

прилагането на ПМДРА 2021 – 2027 г. 
е и повишаване на знанията за 
морската среда и разширяване на 
морското наблюдение. 

Изпълнението на Програмата 
за морско дело, рибарство и 
аквакултури 2021 – 2027 г. ще 
допринесе за прилагането на 
Общата политика в областта на 
рибарството, както и на Морската 
политика на Европейския съюз. 

 

ИАРА провежда социологическо проучване за любителския 
риболов в Черно море 

 
Изпълнителна агенция по 

рибарство и аквакултури (ИАРА) 
реализира проект BG14MFOP001-
3.003-0003 „Пилотно проучване за 

любителския риболов във водите на 
Черно море, чрез социологическо 
проучване“, финансиран по 
Програма за морско дело и 
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рибарство 2014-2020 г., приоритетна 
ос – „Насърчаване на изпълнението 
на ОПОР“ по процедура 
BG14MFOP001-3.003 „Събиране на 
данни по Национална програма за 
събиране и управление на данни от 
сектор „Рибарство” 2017 – 2019 г.“. 

Бюджетът на проекта 37 100,00 

лв., от които 80% в размер на 29 680,00 
лв. съфинансиране от Европейския 
съюз чрез Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и 20% или 7 
420,00 лв. от държавния бюджет на Р 
България. 

Целта на проектното 
предложение „Пилотно проучване 
за любителския риболов във водите 
на Черно море, чрез социологическо 
проучване” е „Подобряването и 
предоставянето на научни знания за 
любителския риболов, както и 
подобряване на събирането и 
управлението на данни”. 

Чрез изпълнението на 
дейностите по проекта ще се 
подпомогне събирането, 
управлението и използването на 
данни в рамките на Националната 
програма за събиране, управление и 
използване на данни в сектор 
„Рибарство” 2020 – 2021 г., даващи 
възможност за оценка на: дела на 
улова от любителския риболов във 
водите на Черно море спрямо 
уловите от стопанския риболов в 
Черно море; ситуацията с 
риболовците, упражняващи 

любителски риболов в българската 
акватория на Черно море спрямо 
промишления риболов в Черно 
море; видовия състав на 

експлоатираните морски 
биологични ресурси от любителите 
риболовци в Черно море; нивото на 
любителския риболов и 
въздействието, което риболовните 
дейности оказват върху морските 
биологични ресурси и морските 
екосистеми; основните способи, чрез 

които упражняват дейността си. 
Изпълнението на проектното 

предложение ще допринесе за 
предоставяне на данни, които да 
бъдат в основата на качествена 
оценка на въздействието на 
риболовните дейности върху 
морските екосистеми, развитието на 
сектора, а това от своя страна ще 
спомогне за опазване на живите 
водни ресурси и тяхната устойчива 
експлоатация, прилагайки щадящ 
подход за управление на рибните 
ресурси и екосистемите. 

За да се изпълнят 
разпоредбите за осъществяване на 
пилотни проучвания за 
въздействието на любителския 
риболов върху рибните запаси, 
произтичащи от многогодишна 
програма на Съюза за събиране, 
управление и използване на данни в 
секторите на рибарството и 
аквакултурите за периода 2020—2021 
година в Работния план на 
Република България за събиране, 
управление и използване на данни в 
сектор „Рибарство“ 2021 в проекта е 
заложено провеждането на 

Социологическо проучване за 
установяване на делът и състоянието 
на любителския риболов във водите 
на Черно море. 
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В резултат – данните от 
проучването ще се използват от 
ИАРА при представяне на 
информация пред Европейската 
Комисия. Доклада от проведеното 
социологическо проучване се 
предоставя на ЕК при поискване, за 
да бъде използван при вземането на 

решения и в процеса по изготвяне на 

бъдещи политики и правила за 
управление на запасите в Черно 
море. 

Дейностите по проекта 
стартират на 27.04.2022г. с 
подписването на договор за 
безвъзмездна помощ МДР-ИП-01-80 
от 27.04.2022 г. и трябва да 

приключат до 27.12.2022 г. 

 

 

 

Предстояща научна конференция 

На 20 и 21 октомври 2022г. във 
Варна ще се проведе шестнадесетото 
издание на Международната 

конференция по Морски науки и 
технологии BlackSea’2022. 

 

 
Конференцията ще бъде в 

хибриден формат, с присъствено и 
дистанционно участие. 

Конференцията е отворена за 
учени, бизнес, индустрия и 

заинтересовани страни от 
сектора.  Резюмета до 150 
думи  можеха да се изпращат  преди 
31 юли 2022 г.  по имейл като 
прикачен файл на: nts@nts.varna.net 

 
Официална страница на 
конференцията 

Приложена е поканата за участие – 
PDF файл. 
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Сектор „Рибарство“ получи над 1 млн. лева по ПМДР 2014-
2022 

 

 
Държавен фонд „Земеделие“ – 

Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) 
изплати от началото на юли общо 1 
166 157 лв. по 15 проекта, договорени 
по Програмата за морско дело и 
рибарство (ПМДР) 2014-2020. 

Най-голямата финансова 
помощ, в размер на 606 158 лв., е 
преведена на частен бенефициер по 
мярка 5.4 „Преработване на 
продуктите от риболов и 
аквакултури”. Европейските 

средства са договорени за 
изграждане на цех за преработка на 
миди и рапани, в който са осигурени 
и нови работни места. 

    Други пет плащанията са 
наредени също на частни 
бенефициери, но с проекти, които са 
част от утвърдените от 
Министерство на земеделието 
Стратегии за Воденото от 
общностите местно развитие (ВОМР) 
на Местните инициативни рибарски 
групи (МИРГ). 

   Кандидат по мярка 2 „Подкрепа за 
инвестиции в дейности 
алтернативни на рибарството и 

аквакултурите в други сектори на 
морската икономика, предимно в 
туризъм и развитие на туристически 
атракции с цел създаване на работни 
места“ от Стратегията за ВОМР на 
МИРГ „БЧС Бяла-Долни чифлик-
Аврен“ получава 74 625 лв. С 
безвъзмездната помощ от ЕС ще бъде 
закупено специализирано 
оборудване за професионално 
почистване със сух лед. 
Инвестицията ще даде възможност за 
отваряне на нови работни места и ще 
допринесе за повишаване 
квалификацията на заетите 
служители. 

    Бенефициер по мярка 1.6 
„Опазване и възстановяване на 
морското биологично разнообразие 
и екосистеми и компенсационни 
режими в рамките на устойчивите 
риболовни дейности” от ПМДР 2014-
2020 получи 55 800 лв. Средства ще 
бъдат оползотворени за подобряване 
състоянието на морската среда в 
акваторията на територията на 
МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“. Те 
са насочени за събиране на отпадъци 
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и изгубени риболовни уреди, както и 
за проведени обучения и 
информационни кампании. 

    ДФЗ изплати по проект от 
Стратегия за ВОМР на МИРГ 
„Български черноморски сговор 
Бяла-Долни чифлик-Аврен“ 54 976 
лв. Финансовата помощ е по мярка 4 
„Подкрепа за създаване на 
партньорства, разработване на 
иновативни идеи, популяризация на 
региона за инвестиции и туризъм, 
разнообразяване на културния и 
социален живот, учение през целия 
живот и придобиване на знания и 
умения“. С финансовата подкрепа са 
организирани 3 кулинарни 
фестивала, на които бяха 
представени народни обичаи, 
свързани с приготвяне на 
традиционни ястия от морски и 
рибни продукти. Рецептите за 
специалитетите, както и 
информация за местните рибни 
ресурси са описани в регионален 

пътеводител „Рибар и кулинар“. 

    ДФ „Земеделие“ изплати още 47 
321 лв. на бенефициер по мярка 2.2.1 
„Възстановяване и подобряване на 
природното наследство, културата и 
спорта на рибарската територия” от 
Стратегия за ВОМР на МИРГ 
„Шабла – Каварна – Балчик“. 
Средствата са отпуснати за 
провеждане на обучения за водачи 
на кораб, водолази, курс за водни 

спасители, както и за изработка на 
каталог „Символи на историческото, 
природното и морско културно 
наследство на територията на МИРГ 
Шабла – Каварна – Балчик”. 

   41 390 лв. получи бенефициер по 
мярка 4.030 „Развитие и 
популяризиране идентичността на 
територията на МИРГ“ от 
Стратегията за водено от 
общностите местно развитие на 
МИРГ „Бургас-Камено“. Проектът е 
насочен към дейности за проучване 

на традиции, обичаи и занаяти в кв. 
Крайморие. Със средствата ще бъде 
закупена мобилна сглобяема сцена, 
зрителски седалки и професионално 
озвучаване за местното читалище за 
провеждане на регионални и 
национални мероприятия 
(фестивали, събори, концерти и др.). 

     ДФ „Земеделие“ изплати 285 887 
лв. безвъзмездна финансова помощ 
на деветте местни инициативни 
рибарски групи. Подпомагането е 
отпуснато под формата на 
междинни плащания за 
финансиране на текущите разходи 
на групите за първото тримесечие на 
2022 година по мярка 4.2. 

„Изпълнение на стратегиите за 
водено от общностите местно 
развитие“ от ПМДР 2014-2020. Чрез 
Стратегиите си за развитие 
Местните инициативни рибарски 
групи подпомагат изпълнението на 
основните цели и приоритети на 
ПМДР 2014-2020 г., а именно 
конкурентоспособно развитие на 
рибарските области посредством 
оптимално използване на местните 
ресурси за постигане на дългосрочни 
и устойчиви резултати и създаване 
на добавена стойност към 
продуктите от риболов и 
аквакултури. 
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ПУБЛИКУВАНИ СА ОФИЦИАЛНО ИЗПРАТЕНАТА НА ЕК 
ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 
2021-2027 Г. И ПРИДРУЖАВАЩИТЕ Я ДОКУМЕНТИ 

 

Пълният текст на официално изпратената до Европейската комисия 
Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г. и 
придружаващите я документи може да видите тук. 

 

УКАЗАНИЕ ОТ УО НА ПМДР 2014-2020 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С 
ПРОЦЕДУРИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПРЕДИ 
ПРИКЛЮЧВАНЕТО НА ПРОЦЕСА ПО ОЦЕНКА И 
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА БФП 

 

Указание от УО на  ПМДР 2014-2020 г. във връзка с процедури за избор на 
изпълнител преди приключването на процеса по оценка и сключване на договор 
за БФП може да намерите ТУК. 

 

http://www.nrmbg.com/
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Публикуван е Атлас на фитопланктона в Черно море 
Уеб-сайтът „Атлас на 

фитопланктона в Черно море“ 
представя микроскопичните 
черноморски водорасли чрез снимки 
и кратки описания. Събраната в 
сайта информация за 
таксономичния състав на 
фитопланктона в Черно море се 
основава на дългогодишен 
мониторинг на черноморската 
екосистема, извършван от 
специалисти от Института по Рибни 
Ресурси - Варна. 

 

В уеб сайта чрез снимки и 
кратки описания е представен 
тайнственият и невидим свят на 
Черноморските микроскопични 
водорасли. 

Живеещите в Черно море 
микроводорасли са представени 
подредени в Класове, Разреди, 
Семейства, Родове и Видове и могат 
да послужат както за целта на 
научните изследвания, така и за да 
обогатяват знанията и представите 
за скритата красота и 

биоразнообразие на живите 
организми в нашето море. 

 
 

 

 
Основен автор на сайта „Атлас на фитопланктона в Черно море“ е проф. 

д-р Даниела Клисарова; оригинални снимки - проф. д-р Даниела Клисарова и 
гл. ас. д-р Димитър Герджиков, използвани са микроскоп NikonEclipse Е400 (с 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://phytoplanktonblacksea.com/bg/
https://phytoplanktonblacksea.com/bg/


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

74 
 

фотоапарат Olympus C4040) и микроскоп Olympus BX41 (с видеокамера UI-1485-
LE-C-HQ и софтуер QuickPhotoCamera 2.3). 

Адресът на сайта е : https://phytoplanktonblacksea.com/bg/ 
 
 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1278 от 18.07.22 г. за изменение на 
Регламент (ЕС) № 508/2014: мерки за смекчаване на последиците от 
войната на Русия срещу Украйна върху риболовните дейности и 
за ограничаване въздействието от сътресението на пазара върху 
веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури 

 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1278 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА от 18 юли 2022 година за изменение на Регламент (ЕС) № 508/2014 по 
отношение на специални мерки за смекчаване на последиците от агресивната 
война на Русия срещу Украйна върху риболовните дейности и за ограничаване 
на въздействието от сътресението на пазара, причинено от тази агресивна война, 
върху веригата на доставки на продукти от риболов и аквакултури, може да 
намерите ТУК. 

 

Иновативни инвестиции в устойчиви технологии за синя 
икономика 

http://www.nrmbg.com/
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Днес офшорният вятър 
произвежда чиста електроенергия, 
която се конкурира и понякога е по-
евтина от съществуващата 
технология, базирана на изкопаеми 
горива. 

Това е история за безспорно 
европейско технологично и 
промишлено лидерство: 
Европейските лаборатории и 
индустрии бързо разработват набор 
от технологии, за да използват силата 
на моретата за производство на 
екологично електричество, 
преминавайки от плаваща офшорна 
вятърна енергия до технологии за 
океанска енергия като вълни или 
приливи, плаващи фотоволтаични 
инсталации и използването на 
водорасли за производство на 
биогорива. 

За Европейската комисия е 
много ясно, че подкрепата на 
технологичните иновации в 
офшорния енергиен сектор е от 

първостепенно значение за модела 
на устойчив растеж на ЕС, 
декарбонизирана икономика и 
енергийна диверсификация. 

Стратегията на ЕС за офшорна 
възобновяема енергия, датираща от 
ноември 2020 г., предлага 
увеличаване на офшорния вятърен 
капацитет на Европа от сегашното 
ниво от 12 GW на 300 GW до 2050 г. И 
не е само това. Допълнителни 40 GW, 
идващи от океанска енергия и други 
нововъзникващи технологии като 
плаващ вятър, също трябва да бъдат 
използвани от нашите морета до 2050 
г. 

В цяла Европа иновативни 
компании разработват 
революционни решения и 
технологии, за да постигнат тези 
цели. Често обаче им е трудно да 

привлекат инвеститори и достъп до 
финансиране. 

Blue Invest е инициатива на 
Европейската комисия, която има за 
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цел именно да стимулира и 
подпомогне иновациите и 
инвестициите в устойчиви 
технологии за синя икономика. 

Създадена през 2020 г., Gazelle 
Wind PowerSearch е млада ирландска 
компания, основана с цел да ускори 
прехода към възобновяеми 
енергийни източници чрез 
въвеждане на следващото поколение 
усъвършенствани офшорни вятърни 
платформи. 

Хибридната плаваща 

платформа Gazelle Wind Power е по-
компактна и по-лесна за изграждане, 
разполагане и поддръжка от други 
плаващи платформи. По-лек от 
конвенционалните платформи, той 
използва приблизително 70% по-
малко стомана и е една трета от 
теглото на другите плаващи 
платформи. Неговата патентована 
технология също значително 
намалява разходите, което го прави 
по-достъпно и достъпно решение за 
внедряване в дълбоки води. 

През 2021 г. Gazelle Wind 
Power - новосъздадена компания, 
която навлиза на пазара, се 

присъедини към програмата 
BlueInvest Readiness Assistance. 
Обучителните сесии с BlueInvest 
позволиха на компанията да развие 
своята маркетингова стратегия и 
стратегия за растеж, като подобриха 
капацитета за изпълнение и 
улесниха достъпа до финансиране. 

Само за няколко месеца експертите 
от програмата подкрепиха Gazelle 
Wind Power в идентифицирането на 
различни схеми за финансиране, 
които отговарят на целите на 
компанията. Същевременно 
осъществиха контакти и с над 30 
инвеститора. 

След завършването на 
BlueInvest Readiness Assistance, 
Gazelle Wind Power приключи 
инвестиция за 2,9 милиона евро. 
Компанията вече е в контакт с 
инвеститори за допълнителни 
възможности, приближавайки 
офшорната вятърна енергия една 
стъпка по-близо до постигане на 
целите на Зелената сделка на ЕС. 

Източник: Генерална 
дирекция „Морско дело и 
рибарство“ на ЕК. 

 

Обществено обсъждане проект на версия 4.0 на Програма 
„Научни изследвания, иновации и дигитализация за 
интелигентна трансформация“ 2021-2027 г. 
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На https://www.strategy.bg/P
ublicConsultations/View.aspx?lang=b
g-BG&Id=6993 е публикуван за 
обществено обсъждане проект на 
версия 4.0 на проекта на Програма 
„Научни изследвания, иновации и 
дигитализация за интелигентна 
трансформация“ 2021-2027 г. 

Програма „Научни 
изследвания, иновации и 
дигитализация за интелигентна 
трансформация“ (ПНИИДИТ) ще 
допринесе за ускорено 
икономическо развитие на България 
чрез инвестиции в развитието  на 
научните изследвания, научната 
инфраструктура,  иновациите и 
интелигентната индустрия, и 
бързото навлизане на цифровите 
технологии  в икономиката и 
обществото. 

Програмата е съфинансирана 
от Европейския фонд за регионално 
развитие и от държавния бюджет на 
Република България и е 
ориентирана към постигане на 
целите на европейската Зелена 
сделка и Цел на политиката 1 на ЕС 
„По-интелигентна Европа чрез 

насърчаване на иновативния и 
интелигентен икономически 
преход“. 

Общият размер на 
предвиденото финансиране възлиза 
на 1 095 010 854 евро, като 
планираният принос от ЕС е в 
размер на 885 510 001 евро, а 
националното съфинансиране е 209 
500 853 евро.                       

Интервенциите по 
ПНИИДИТ са обединени в 2 
приоритети и приоритет за 

техническа помощ, както следва: 
                 Приоритет 

1: Устойчиво развитие на 
българската 
научноизследователска и 

иновационна екосистема. 
Водещата цел на действията в 
първия приоритет на програмата е 
засилването на приноса на научните 
изследвания и иновациите към по-
високото икономическо и 
обществено развитие на страната. 
Фокусът на действията е върху 
укрепване на административния и 
научния капацитет на научните 
организации и висшите училища; 
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засилване на сътрудничеството на 
научноизследователските 
организации и висши училища с 
бизнеса и индустрията; повишаване 
на ориентираността към пазарното 
търсене; скъсяване на пътя от 
научните изследвания до 
иновациите; внедряване и трансфер 

на технологии и знания, заедно с 
тяхната пазарна реализация и 
създаване на условия за 
интернационализация и 
увеличаване на дела на заетите в 
НИРД в публичния и частния сектор 
и създаване и споделяне на данни за 
целите на научни изследвания и 
внедряване на иновации. 

Действията по този 
приоритет са групирани в четири 

приоритетни направления: 
Приоритетно направление 

1: Устойчиво развитие на 
националния капацитет за научни 
изследвания и иновации; 

Приоритетно направление 
2: Стимулиране на международното 
научно сътрудничество и участието 
в рамковите програми на ЕС; 

Приоритетно 
направление 3: Трансфер на 
технологии и знания; 

Приоритетно 
направление 4: Интернационализац
ия на иновациите в България и 
осигуряване на синергия с програми 
Хоризонт Европа и Дигитална 
Европа. 

                      Приоритет 
2:Цифрова трансформация на 

публичния сектор. 

При планираните групи 
дейности по този приоритет ще 
бъдат взети предвид потенциалът и 
нуждите за научноизследователската 
и иновационната дейност, напр. 
свързани с големи данни, отворен 
достъп, киберсигурност и т.н. С цел 
подобряване на взаимовръзките с 

вече финансирани проекти, 
включително със създадените по 
ОПНОИР ЦВП и ЦК, някои от които 
са специализирани в областта на ИТ 
и големите данни, при определяне 
на условията за изпълнение на 
определени интервенции в 
Приоритет 2 ще бъдат използвани, 
както изградената 
научноизследователска 
инфраструктура (вкл. в областта на 
данните, изкуствения интелект, 
суперкомпютърните и квантовите 
технологии), така и резултатите от 
изпълнението на научните 
програми и създадения научен 
потенциал в центровете. 

Действията по приоритет 2 са 
групирани в две приоритетни 
направления: 

Приоритетно направление 1: 
Данните като ключов капитал на 
обществото; 

Приоритетно направление 
2: Киберсигурност. 

                      Приоритет за 
техническа помощ 

Подкрепата в рамките на оста 
за техническа помощ стъпва върху 
идентифицираните специфични 
нужди за: 

- Повишаване на капацитета 
на Управляващия орган и 

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


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

79 
 

междинните звена, свързан с 
планирането, управлението, 
изпълнението, наблюдението и 
контрола на ПНИИДИТ; 

- Укрепване на 
административния капацитет на 
бенефициентите и потенциалните 
бенефициенти по ПНИИДИТ; 

- Дейности за осигуряване на 
публичност и комуникация на 
ПНИИДИТ 2021-2027 г. 

Коментари по проекта на 
ПНИИДИТ могат да бъдат 

изпращани дo 26.8.2022 г. както чрез 
Портала за обществени 
консултации, така и на електронна 
поща:  pridst@mig.gov.bg 

 

Община Поморие ще реализира още един проект по 
Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. за изграждане 
на морски център „Магазия“, чрез проектното предложение за 
„Модернизация на слип за рибарски лодки“. 

Основната цел е 
съществуващият слип да се пригоди 
в съвременно съоръжение на 
няколко нива. Слипът се намира в 
зона 5 (зона за хелинг на малки 
плавателни съдове) и 9а (плавателни 
съдове до 12 м дължина) на 

„Рибарско пристанище П-е“ УПИ V, 
кв. 19а гр. Поморие, 
община Поморие, област Бургас. 
Това е зона F според проекта, по 
който е изградено пристанището, с 
дължина около 110 м. 

 

 

Пониженото ниво на морскат
а вода в последните няколко години 
създава трудности при качването на 
рибарските лодки на съществуващи
я слип, поради недостатъчна дълбоч
ина на морската му част, която особе

но при отлив е над нивото на газене.
 Именно това налага необходимостт
а от реконструкция и модернизация
. С предстоящото изпълнение на 
проекта се предвиждат дейности, 
подпомагащи работата на рибарско 
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пристанище Поморие. По този начи
н ще се постигне подобряване състо
янието на риболовната инфраструк
тура и покриване на изискванията и
 стандартите в законовите разпоредб
и за този тип обекти. Това ще допри
несе и за постигане на общоевропей
ските цели за намаляване на 

изхвърлянията на нежелания 
улов, за повишаване ресурсната 
ефективност, ограничаване приноса 
към климатичните промени и 
опазване на околната среда. 

Формулираните цели напълн
о съответстват на специфична цел о
т Стратегията 1.2: „Изграждане на м
одерна рибарска инфраструктура 
на територията на МИРГ 
„Поморие,  която ще допринесе за 
постигане на Приоритет 1 „Конкуре

нтоспособно и устойчиво развитие 
на сектор „Рибарство и 
аквакултури” на територията на 
МИРГ „Поморие”, като генератор 
на растеж, заетост и териториално 
сближаване“ от Стратегията за 
ВОМР на МИРГ Поморие. 
Проектът е максимално съобразен с 

европейските изисквания за проекти
ране на рибарски пристанища и 
изискванията за осигуряване на 
достатъчна дълбочина пред слипа за
 приставане и вадене на рибарски 
лодки тип Іа и Іb. 

Срокът за изпълнение е 14 
месеца, като общата стойнос е 391 
038.49 лв. без ДДС. От тях 332 
382,72 лв. са от ЕФМДР и 
Национално съфинансиране – 58 
655,77 лв. 

 
 
 
 
 

Приеха на второ четене изменения в Закона за обществените 
поръчки (ЗОП) 

 

На 29.07.2022 г., в последния 
работен ден на 47-то Народно 

събрание, депутатите приеха на 
второ четене изменения в Закона за 
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обществените поръчки (ЗОП), 
свързани с въвеждането на Методика 
за индексация на цените на 
договорите за обществените 
поръчки. 

Приетите изменения, с оглед 
настоящата ситуация на 
прогресивна инфлация, са 
изключително необходими и 
очаквани от всички възложители и 
изпълнители на обществени 
поръчки в страната.  

Измененията в Закона ще 
влязат в сила след публикуването им 

в Държавен вестник и предстои 
срочното разработване и приемане 
на Методиката от Министерския 
съвет. 

Също по време на същото 
заседание, депутатите отхвърлиха на 
първо четене промените в ЗОП, 
свързани с инженеринга в 
строителството, което означава, че 
той няма да бъде ограничаван, така 
както беше първоначално 
предложено. 
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