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ОТ ДАНИЯ ДО РОДОПИТЕ: ОЩЕ ЕДИН БЪЛГАРСКИ ПРОЕКТ, 

РЕАЛИЗИРАН ОТ "ЛОВНО-РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО" - ГР. ДЕВИН С 

ПОДКРЕПАТА НА МИРГ "ВИСОКИ ЗАПАДНИ РОДОПИ" И ПМДР 

2014-2020, БЕШЕ ПРЕДСТАВЕН КАТО ДОБРА ПРАКТИКА НА 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА FARNET 

Еропейската мрежа на рибарските райони - FARNET представи като пример за 

добра практика български проект, реализиран от "Ловно-рибарско дружество" 

- гр. Девин с подкрепата на МИРГ "ВЗР: Батак - Девин - Доспат" и ПМДР 2014-

2020. Успешният български пример за проект, реализиран чрез подхода Водено 

от общностите местно развитие (ВОМР) по ПМДР 2014-2020, е публикуван на 

интернет страницата на FARNET в раздел "Добри практики".  

 

ОТ ДАНИЯ ДО РОДОПИТЕ: ИСТОРИЯ НА УСПЕХА НА ЛОВНО-РИБАРСКО 

ДРУЖЕСТВО (ЛРД) ДЕВИН 

След учебно посещение на МИРГ "Високи Западни Родопи: Батак-Девин-

Доспат" при Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Fyn" в Дания, г-н 

Владимир Пейков, член на Управителния съвет на Сдружението на ловците и 

риболовците "Ловно-рибарско дружество" - гр. Девин, се вдъхновява да 

реализира проектна идея, като използва за пример един от проектите на МИРГ 

"Fyn" в Дания, адаптирайки го за нуждите на своя район. Проектът има за цел 

да стимулира туризма и да подобри местните познания за рибарското 

наследство. 

Идеята за проекта се заражда през 2011 г., когато членовете на борда и общото 

събрание на МИРГ "ВЗР: Батак - Девин - Доспат" участват в учебно посещение в 

Дания, за да намерят начини за справяне с предизвикателствата, 
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идентифицирани в Стратегията за Водено от общностите местно развитие 

(ВОМР). По време на посещението Владимир Пейков, член на Управителния 

съвет на Сдружението на ловците и риболовците "Ловно-рибарско дружество" гр. 

Девин, се запознава с инициативата Seatrout Fyn, която популяризира риболова 

на морска пъстърва като туристическо богатство на района и устойчива и 

печеливша атракция. След завръщането си в България, Сдружението полага 

усилия да проучи възможностите да приложи наученото на практика, за да 

популяризира района Западни Родопи като туристическа дестинация 

за екологосъобразен риболов, фокусиран върху балканската пъстърва. 

 

Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на МИРГ "ВЗР: 

Батак - Девин - Доспат" определя засилването на туризма и любителския 

риболов като приоритети за района, които да бъдат постигнати чрез опазване 

на защитените природни територии. 

С предоставената безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело 

и рибарство 2014 - 2020 г. чрез Стратегията за ВОМР на МИРГ "ВЗР: Батак - Девин 

- Доспат", местното сдружение на ловците и риболовците превръща своя стара 

сграда в Експозиционен рибарски център. 
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По проекта са създадени макети и елементи от ихтиологичното богатство на 

рибарската територия, включващи дъно на планински водоем, 20 вида риби в 

естествена големина, най-характерни за територията на МИРГ „Високи Западни 

Родопи“ и пряко свързани с живота на рибите. Разработена е и уеб платформа, 

която представя информация за местата за риболов покрай водоеми и реки, 

разположени на територията на общините Батак, Девин и Доспат, информация за 

видовете риби, както и информация за: 

• Места за настаняване; 

• Риболовни магазини; 

• Информационни центрове; 

• Места, от които може да се закупи прясна риба; 

• Ресторанти, предлагащи рибна кухня; 

• Места за издаване на билети за любителски риболов; 

• Места за наемане на лодки под наем, отбелязани на КАРТА и с опция 

„Заведи ме там и покажи маршрута“; 

• Контакти на лица, предоставящи услугата „Риболовен водач“ на 

територията Батак, Девин и Доспат; 

• Състезанията по риболов през цялата година; 

• Актуални новини и др. 

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


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

5 
 

 

Стартирала през 2020 г., уеб платформата (https://lrdd.bg/) има повече от 1700 

посещения само през първите няколко месеца от функционирането й, а 

Експозиционният център се използва за организирани посещения от ученици, 

екологични образователни дейности, срещи на рибари и ловци, 

пресконференции и други събития и мероприятия. МИРГ също използва 

помещенията, за да информира местната общност за прилагането на подхода 

ВОМР и да разпространява информация и образователни материали по 

риболовни теми. 

 

„Дейностите, насочени към опазване на рибните ресурси и редките 

животински видове, възстановяването на запасите във вътрешните 

водоеми, провеждането на национални състезания по риболов, 

организирането на световни първенства по риболов на пъстърва са сред 

основните приоритети на нашата организация. Възможните инвестиции в 
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новия Експозиционен рибарски център чрез подкрепата на МИРГ позволиха на 

дружеството да създаде нови перспективи и възможности за развитие и 

популяризиране на региона като дестинация за екологичен риболовен туризъм 

и обучение на подрастващото поколение.", сподели Владимир Пейков, 

председател на "Ловно-рибарско дружество" гр.Девин 

Проектът не би бил възможен без вдъхновението, предоставено от учебното 

посещение в Дания. Подобни пътувания се оказват ефективен инструмент за 

споделяне на иновативни мерки и придобиране на по-голяма увереност на 

нови бенефициенти в процеса на изпълнение на проекта. Необходимо е 

посещението да бъде правилно планирано, така че посетените проекти да са най-

подходящи за участващите заинтересовани страни. Това също зависи от 

капацитета за адаптиране на проектите към нуждите и възможностите на местния 

район. 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА:  43 271,15 ЕВРО 

• Финансиране от МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат": 43 271,15 евро , от 

които: 

o 36 780,48 евро (85 %) – от ЕФМДР; 

o 6 490,67 евро (15 %) – национално съфинансиране. 

Добрата практика на Ловно-рибарско дружество - гр. Девин, публикувана на 

сайта на FARNET можете да видите ТУК. 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ: 

• МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат"  

o Лице за контакт: Йорданка Мирчева 

o Тел. за контакт: +359/883372898 

o E-mail: flag.rhodope@gmail.com  

o уебсайт: www.flag-rhodope.bg 

• Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ НА ЛОВЦИТЕ И РИБОЛОВЦИТЕ „ЛОВНО-

РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО“ ГРАД ДЕВИН 

o Лице за контакт: Владимир Пейков, ръководител проект 

o Тел. за контакт: +359/885252737 

o E-mail: lrd_devin@abv.bg 

o Уеб платформа: www.lrdd.bg 
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОБРАТА ПРАКТИКА НА ЛОВНО-РИБАРСКО 

ДРУЖЕСТВО - ГР. ДЕВИН МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК. 

А АКО ВСЕ ОЩЕ ОБМИСЛЯТЕ, КЪДЕ ДА ОРГАНИЗИРАТЕ СЛЕДВАЩОТО СИ 

ТУРИСТИЧЕСКО ПЪТУВАНЕ, НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ 

ПЛАТФОРМАТA WWW.LRDD.BG , КОЯТО ЩЕ ВИ СРЕЩНЕ ОТБЛИЗО С КРАСОТИТЕ 

И БОГАТСТВАТА НА ЗАПАДНИТЕ РОДОПИ И ЩЕ ВИ ОТВЕТЕ НА ВЪЛНУВАЩО 

ПЪТУВАНЕ В "ЦАРСТВОТО НА ПЪСТЪРВАТА". 

ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ СТАРТИРАХА 4 ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР НА 

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ В РИБАРСКИТЕ РАЙОНИ 

В изпълнение на подхода Водено от 

общностите местно развитие на територията 

на рибарския район Пазарджик през месец 

април бяха обявени две процедури за подбор 

на проекти.  

 

Първата стартирала процедура за подбор на проекти към Стратегията за ВОМР 

на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Пазарджик“ е BG14MFOP001-

4.087, мярка 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и 

аквакултурите“. 

 

Чрез мярка 1.1. „Производствени инвестиции в сектора на рибарството и 

аквакултурите“ се цели: 

1. Модернизиране и разширяване на съществуващите стопанства; 

2. Подобряване на производствените характеристики на водоема; 

3. Подобряване на условията на труд и безопасност за работещите в сектора; 

4. Подобряване и осъвременяване, свързани със здравето на животните и 

хуманното отношение към тях, включително закупуване на оборудване за 

предпазване на стопанствата от диви хищници; 
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5. Развитие на устойчиви аквакултури (в икономически, социален и 

екологичен смисъл); 

6. Постигане на целите на многогодишния национален стратегически план за 

развитието на аквакултурите по член 34 от Регламент (ЕС) № 1380/2013 

(МНСПА); 

7. Намаляване енергоемкостта и увеличаване на енергийната ефективност на 

аквакултурните стопанства (намаляване на загубите при пренос и 

разпределение на енергия, подобряване на енергийните характеристики 

на съществуващите сгради и др.); 

8. Въвеждане на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) като важни 

местни неизчерпаеми ресурси, които да бъдат използвани максимално, 

както водният потенциал, така и другите източници на чиста енергия 

(вятър, слънце, геотермални води, биомаса); 

9. Ефективно използване на ресурсите, в това число намаляване 

потреблението на вода чрез стимулиране на производството в 

рециркулационни системи; 

10. Въвеждане на ресурсоспестяващи технологии, които намаляват 

количеството на използваната вода и лекарствени препарати, както и други 

химикали; намаляване на еутрофикацията на водните тела. 

 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 186 

774,72 лв., от които 158 758,51 лв. са от ЕФМДР и 28 016,21 лв. национално 

съфинансиране. 

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един 

проект е 10 000 лева, а максималният – 186 774,72 лева. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 ч. на 01.07.2021 

г. 
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Втората процедура за подбор на проекти към Стратегията за ВОМР на Местна 

инициативна рибарска група (МИРГ) „Пазарджик“ е BG14MFOP001-4.086, мярка 

2.1 „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на сектор 

„Рибарство““. 

 

Чрез мярка 2.1. „Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на 

сектор „Рибарство“ се цели: 

1. Насърчаване разнообразяването на икономически дейности в сектор 

„Рибарство”; 

2. Разнообразяване на производството на продукти/услуги, чрез закупуване 

и въвеждане в експлоатация на технологии, процеси, машини, 

съоръжения, оборудване; 

3. Поддържане на заетостта в рибарския район и създаване на нови работни 

места посредством разнообразяване на дейностите или икономическо и 

социално преструктуриране на рибарския район. 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 392 

112,15 лв., от които 333 295,33 лв. са от ЕФМДР и 58 816,82 лв. национално 

съфинансиране. Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова 

помощ за един проект е 10 000 лева, а максималният – 200 000 лева. 

Крайните срокове за подаване на проектни предложения са: 

• Първият краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа 

на 01.07.2021 г. 

• Вторият краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 

01.09.2021 г.  

През месец април беше обявен и прием на проектни 

предложения към Стратегията за ВОМР на Местна 

инициативна рибарска група (МИРГ) "Самоков" по 

процедура BG14MFOP001-4.088 „Преработване на 

продуктите от риболов и аквакултури”, мярка 02 

„Преработване на продуктите от риболов и 

аквакултури”. 
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Подпомагането по настоящата мярка ще допринесе за постигането на 

стратегическа цел 1 „Повишаване конкурентоспособността на предприятията от 

сектор Аквакултури на територия на МИРГ Самоков, при ефективно и 

екологосъобразно използване на ресурсите, основано на знания и нови 

технологии“ на Стратегията за ВОМР, – специфична цел 1.2. „Модернизиране на 

поне едно преработвателно предприятие, което допринасят за намаляване 

натиска/въздействието върху околната среда“.  

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 320 

000 лв., от които 272 000 лв. (85%) са от ЕФМДР и 48 000 лв. (15%) национално 

съфинансиране. Минималният размер на допустимата безвъзмездна 

финансова помощ за един проект е 30 000 лева, а максималният – 195 000 лева. 

Крайните срокове за подаване на проектни предложения са: 

• Първият краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа 

на 30.06.2021 г. 

• Вторият краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 

31.08.2021 г.  

През месец април беше обявен и прием на проектни 

предложения към Стратегията за ВОМР на Местна 

инициативна рибарска група (МИРГ) „Поморие“. Обявената 

процедура за подбор на проектни предложения е 

BG14MFOP001-4.084, мярка 3 „Подобряване и използване 

на екологичните дадености на МИРГ „Поморие“ за 

рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от 

изменението на климата”. 

Чрез мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на МИРГ 

„Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието от 

изменението на климата” се цели повишаване на устойчивото развитие на 

територията на МИРГ „Поморие” от гледна точка на изменението на климата и 

балансирания подход към околната среда, чрез: 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://nrmbg.com/blog/novini/startira-priem-po-protsedura-chrez-podbor-na-proekti-podobryavane-i-izpolzvane-na-ekologichnite-dadenosti-na-mirg-pomorie-za-ribarstvo-i-akvakulturi-i-smekchavane-na-vyzdeistvieto-ot-izmenenieto-na-klimata-ot-svomr-na-mirg-pomorie
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1. Диверсификация на риболовните дейности с оглед на предизвикателствата 

в следствие от изменението на климата. 

2. Засилване на взаимодействието между местната рибарска общност и 

научните институти с оглед по – лесната адаптация на рибарския район към 

задълженията, обвързани с изменението на климата. 

3. Опазване на околната среда в рибарския район и борба със 

замърсяванията. 

4. Насърчаване използването на възобновяеми енергийни 

източници.Процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.073 МИРГ 

„Пазарджик“, мярка 3.2. „Подкрепа за развитието на дребно мащабна 

инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ „Пазарджик“ се реализира 

с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд 

за морско дело и рибарство (ЕФМДР). 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 376 

502 лв., от които 320 026,70 лв. (85%) са от ЕФМДР и 56 475,30 лв. (15%) 

национално съфинансиране. Минималният размер на допустимата 

безвъзмездна финансова помощ за един проект е 25 000 лева, а максималният 

– 150 000 лева. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.00 ч. часа на 

26.08.2021 г. 

Подаването на проектните предложения по обявените процедури се извършва 

изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за 

кандидатстване и подаване на формуляра и придружителни документи чрез 

Информационната система за управление и наблюдение на Структурните 

инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на 

Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модул „Е-кандидатстване“ на 

следния адрес: https://eumis2020.government.bg. 

 

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във 

връзка с Условията за кандидатстване до 2 седмици преди крайния срок за 

подаване на проектни предложения. Допълнителни въпроси могат да се задават 

чрез ИСУН 2020 или по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://eumis2020.government.bg/
mailto:pmdr@mzh.government.bg
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УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ПМДР 2014-2020 СТАРТИРА ПРИЕМ 

ПО ПРОЦЕДУРА BG14MFOP001-7.003 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“ 

През месец април 2021 година Дирекция „Морско 

дело и рибарство“ – Управляващ орган на 

Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 

2020  (ПМДР 2014-2020) отвори прием по  

процедура BG14MFOP001-7.003 „Техническа 

помощ“. 

Управляващия орган на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. 

(ПМДР 2014-2020) кани: 

• Дирекция „Морско дело и рибарство“, Министерство на земеделието, 

храните и горите – Управляващ орган на ПМДР 2014-2020 г. 

• Дирекция „Рибарство и аквакултури“, Държавен фонд „Земеделие“ – РА – 

междинно звено по ПМДР 2014-2020 г. 

• Звено „Сертификация на разходите по ОПРСР“ в Държавен фонд 

„Земеделие“ – Сертифициращ орган на ПМДР 2014-2020 г. 

• Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от 

европейските земеделски фондове“ 

• Дирекция „Вътрешен одит“ към Министерство на земеделието, храните и 

горите 

в качеството им на коректни бенефициенти, да представят проектни 

предложения по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG14MFOP001-7.003 „Техническа помощ“ от ПМДР 2014-

2020г. 

Основните цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ са 

следните: 

• Да осигури дейностите по програмиране, изпълнение, мониторинг, 

контрол и оценка на ПМДР 2014-2020 г., включително материално – 

техническото им обезпечаване; 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://nrmbg.com/blog/novini/startira-priem-po-protsedura-tehnicheska-pomosht
https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/pmdr/editor/new_logos-PMDR_bg.png
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• Да повиши административния капацитет на органите, ангажирани с 

прилагането и извършването на одитна дейност по ПМДР 2014-2020 г. за 

ефективно и ефикасно управление на Програмата; 

Индикативният бюджет по процедурата е 2 821 544,36 лева.  

Крайният срок за подаване на проектни предложения по процедурата е 17:30 

часа на 01.12.2021 г. 

Подаването на проектните предложения по всички обявени процедури се 

извършва изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр 

за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителни документи чрез 

Информационната система за управление и наблюдение на Структурните 

инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на 

Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модул „Е-кандидатстване“ на 

следния адрес: https://eumis2020.government.bg. 

 

УО НА ПМДР 2014-2020 ПУБЛИКУВА ИЗМЕНЕНИ УСЛОВИЯ ЗА 

КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 

BG14MFOP001-6.003 „ПОВИШАВАНЕ НА ЗНАНИЯТА ЗА 

СЪСТОЯНИЕТО НА МОРСКАТА СРЕДА“ 

УО на ПМДР 2014-2020 публикува изменени условия за кандидатстване по 

процедура чрез подбор на проекти: 

• Процедура BG14MFOP001-6.003 "Повишаване на знанията за състоянието 

на морската среда". 

 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://eumis2020.government.bg/
https://nrmbg.com/blog/novini/izmeneni-obshti-usloviya-po-protsedura-povishavane-na-znaniyata-za-systoyanieto-na-morskata-sreda
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ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ БЕШЕ ОБЯВЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 

НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 

КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 

РИБАРСКА ГРУПА „ПОМОРИЕ“  

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) 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 BG14MFOP001-4.080 „Инвестиции в качеството на живот 

и привлекателността на рибарския район“, мярка 4  „Инвестиции в качеството 

на живот и привлекателността на рибарския район“ от Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие на МИРГ „Поморие“. 

Заинтересованите страни имаха възможност да 

изпращат предложения и коментари на Единния 

информационен портал на следния интернет 

адрес: https://www.eufunds.bg и на електронна 

поща pmdr@mzh.government.bg. 

 

Постъпилите в хода на обществено обсъждане на дадена процедура за подбор на 

проекти коментари се вземат под внимание от УО на ПМДР при изготвяне на 

окончателния вариант на Условията за кандидатстване,  Условията за изпълнение 

и приложенията към тях. 

ФОНД НА ФОНДОВЕТЕ ЩЕ ФИНАНСИРА КРЕДИТИ В СЕКТОР 

„РИБАРСТВО“ ЧРЕЗ ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

2014-2020 (ПМДР) 

Предприятията в сектор „Рибарство“ ще имат достъп до кредити при облекчени 

условия, финансирани чрез Фонда на фондовете (ФнФ). За тази цел Програмата 

за морско дело и рибарство 2014-2020 (ПМДР), съфинансирана от Европейския 

фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), осигурява 5,4 млн. лв. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://nrmbg.com/blog/novini/obshtestveno-obsyzhdane-na-dokumenti-po-protsedura-chrez-podbor-na-proekti-investitsii-v-kachestvoto-na-zhivot-i-privlekatelnostta-na-ribarskiya-raion-ot-strategiyata-na-mirg-pomorie
http://mirg-pomorie.eu/
https://www.eufunds.bg/
mailto:pmdr@mzh.government.bg.
https://www.fmfib.bg/
https://www.eufunds.bg/bg/pmdr
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_bg
https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/pmdr/editor/new_logos-PMDR_bg.png
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Сключеното между Фонд на фондовете и Управляващия орган на ПМДР 

споразумение предвижда на пазара да бъдат предложени два финансови 

продукта: 

• нисколихвени кредити; 

• гаранции за обезпечение на кредити, предоставяни от търговски банки. 

Двата вида заеми ще се отпускат за самостоятелно финансиране на проекти по 

Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 или в допълнение към 

проекти, одобрени за безвъзмездна финансова помощ по програмата. 

 

Ще се финансират инвестиции в рибарство и аквакултури, както и в преработка 

на рибни продукти и аквакултури, за да се намали отрицателното въздействие 

върху околната среда и да се повиши ефективността при използване на 

ресурсите. Средствата могат да се използват също за подпомагане на проектни 

предложения по изпълнението на Стратегиите за местно развитие и 

подобряване на икономическото и социално благополучие в рибарските 

общности чрез Местните инициативни рибарски групи (МИРГ). 

Новите финансови продукти ще улеснят достъпа до финансиране на 

предприятията в сектора, като предложат преференциални условия за 

отпускане на кредити: 

• по-ниски лихви; 

• облекчени изисквания за обезпечение; 

• удължен гратисен период. 

Гаранционният продукт ще обезпечава до 80% от всеки кредит, отпуснат от 

банка-посредник, но не повече от 1 млн. лв. 

Заемите със споделяне на риска могат да се предоставят както за инвестиционни 

цели (до 500 хил. лв.), така и за оборотни средства (до 30% от размера на 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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инвестиционния заем). При тези кредити размерът на средствата, предоставени 

от Фонда на фондовете ще бъде до 50%, когато те се отпускат в допълнение към 

безвъзмездна помощ, и до 70%, когато проектите се финансират само със заем. 

Частта от заемите, финансирана от Фонда на фондовете, ще бъде без лихва, което 

ще доведе до значително по-ниски от пазарните общи лихвени нива. 

Към предоставените от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 

средства Фондът на фондовете ще привлече допълнително частно финансиране, 

с което общият размер на паричния ресурс, достъпен за крайни получатели, ще 

надхвърли 8 млн. лв. 

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА (МИРГ) "ПОМОРИЕ" 
ПРЕДОСТАВЯ НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ С 

ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ СВОЯТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО 
РАЗВИТИЕ 

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Поморие" и Управляващият орган 
на Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. подписаха допълнително 
споразумение към Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
http://mirg-pomorie.eu/
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с което бяха одобрени промени за нови възможности за кандидатстване с 
проекти в рибарския район на МИРГ. 
 

ПРОМЕНИТЕ ПРЕДВИЖДАТ: 

Увеличаване на финансовата помощ до 80% от общия размер на одобрените и 

реално извършени инвестиционни разходи, свързани с дребномащабния 

крайбрежен риболов по Мярка 1 „Подкрепа за иновации в рибарството и 

аквакултурите в МИРГ „Поморие“ и Мярка 2 „Диверсификацията в рамките на 

риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ "Поморие". 

 

В частта на Мярка 3 „Подобряване и използване на екологичните дадености на 

МИРГ „Поморие“ за рибарство и аквакултури, и смекчаване на въздействието 

от изменението на климата“ се увеличава общият бюджет на мярката, 

максималният размер на общите допустими разходи за проект. Допълват се 

разходи за проекти за рибарски сдружения, като се дава възможност за 

финансиране на риболовни консумативи, специализирано работно облекло, 

спасително оборудване за безопасност и др. 

Увеличава се максималният размер на общите допустими разходи за проект 

по Мярка 4 „Инвестиции в качеството на живот и привлекателността на 

рибарския район“, Мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на 

МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в 

областта на рибарството и морските дейности“ и Мярка 1.8 „Рибарски 

пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“. 

Във всички мерки от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Поморие“ се допълват 

съществуващи разходи и се удължава действието на мерките през 2021г. 

Успешното прилагане на Стратегията на МИРГ Поморие ще допринесе 

за балансираното и устойчиво развитие на икономическите дейности и 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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дейностите в обществена полза на територията на база местните природни, 

човешки и културни ресурси. 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ В ОФИСА НА СНЦ "МИРГ 

ПОМОРИЕ": 

• Адрес: Рибарско пристанище - Поморие, ул. Кубрат № 8, помещение № 2 

• Работно време: от понеделник до петък от 09:00 до 17:00 часа 

• E-mail: predsedatel@mirg-pomorie.eu ; office@mirg-pomorie.eu 

• Уебсайт: МИРГ-Поморие (mirg-pomorie.eu) 

• Социални мрежи: МИРГ Поморие | Facebook 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА (МИРГ) "ШАБЛА – 
КАВАРНА – БАЛЧИК" УЧАСТВА В СЕМИНАР "СИНЯТА 

ИКОНОМИКА И БЪЛГАРИЯ – КОНСУЛТАЦИИ ЗА ЧЕРНО МОРЕ" 

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Шабла – Каварна – Балчик" взе 
участие в Уебинар на заинтересованите страни на тема "Политиката на България 
за Синя икономика чрез консултации за проектирането на програмата за Черно 
море – регионална инициатива за решение на замърсяването на морските и 
климатичните промени в подкрепа на Общата морска програма за Черно 
море". Виртуалното публично събитие се проведе на 29.03.2021 г. през 
платформата Zoom. 

Онлайн семинарът бе организиран от офисът на Световната 

банка в България в партньорство с Черноморското 

икономическо сътрудничество и бълграското правителство. 

Семинарът имаше за цел обсъждане на въпросите за устойчив 

икономически растеж и изпълнение на регионалните програми 

за намаляване на замърсяването през призмата на последния доклад за 

политиките, изготвен от Световната банка и озаглавен „България: към развитие 

на синята икономика“. Докладът е изготвен от Световната банка като част от 

програмата „Посиняване на Черно море“ (BBSEA), в сътрудничество с 

правителството на България. 

http://www.nrmbg.com/
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ОСНОВНИТЕ СЕСИИ НА УЕБИНАРА БЯХА: 

• Сесия 1 - Забележка за политиката на България за синя икономика 

„България: към развитие на синята икономика“ 

Политическата бележка е изготвена от Световната банка в сътрудничество с 

правителството на България в подкрепа на председателството на България през 

2020 г. на Общата морска програма за Черно море, предназначена да инициира 

дебат за национална визия и стратегия за устойчива синя икономика. 

• Сесия 2: Програмата за по-синьо Черно море (BBSEA): Промяна на 

подхода към замърсяването на Черно море 

Сесия 2 представи концепцията за Регионалната програма за по-синьо Черно 

море (BBSEA) със специфичен фокус върху нейния аналитичен компонент. В 

сесията беше представена работата, ръководена от Световната банка за 

осъществяването на актуална диагностика за настоящото състояние и проблемите 

на замърсяването на водите в Черно море по примера на усилията на 

крайбрежните държави. Чрез целенасочена дискусия панелът идентифицира 

източниците, въздействията и усилията за превенция (информационни и 

институционални пропуски), свързани с морското замърсяване в басейна на 

Черно море. Констатациите ще бъдат включени в документ за диагностика на 

замърсяването на регионално ниво, който от своя страна ще предостави 

информацията на Програмата за по-синьо Черно море. 

• Сесия 3 - Програма за по-синьо Черно море: Проект за по-синьо Черно 

море към Глобалния екологичен фонд (ГЕФ) 

Работната сесия 3 беше съсредоточена върху инвестиционния компонент на 

планираната Програма за по-синьо Черно море - регионален проект, финансиран 

от Глобалния екологичен фонд. Дискусията допринесе за разбирането на 

приоритетите на публичните власти и частните заинтересовани страни по 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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отношение на цялостния проект и неговите части, и за насърчаването на 

екологично устойчиви бизнес практики, иновации и финанси, които подпомагат 

намаляването на замърсяването. Сесията засегна възможностите 

за включването на финансови институции във финансиране и насърчаване на 

инвестициите в зелени технологии, като се фокусира върху намаляването на 

замърсяването. 

• Сесия 4 - Трансгранично морско пространствено планиране за Черно 

море България - Румъния, проект MARSPLAN-BS II. 

Заключителната сесия представи накратко резултатите от проекта MARSPLAN-BS 

II, който събира в изключително партньорство осем ключови български и 

румънски институции и организации. Финансиран от Европейския фонд за 

морско дело и рибарство, проектът подкрепя разработването на първия по рода 

си морски пространствен план. 

ДОКЛАДЪТ „БЪЛГАРИЯ: КЪМ РАЗВИТИЕ НА СИНЯТА ИКОНОМИКА“ МОЖЕТЕ ДА 

ВИДИТЕ ТУК. 

 

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА (МИРГ) 

"ПАЗАРДЖИК" ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА 

ОФИС ПРОСТРАНСТВО НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ПРОЕКТИ ОТ 

СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИРГ 

Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Пазарджик" цели да подпомогне 

дейността на бенефициентите по проекти във връзка с изпълнението на своята 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР). 

МИРГ "Пазарджик" предоставя възможност за ползване на своите офис 

помещенията (след предварително съгласуване) на бенефициентите, които не 

разполагат с подходящ офис, при отварянето на офертите по обявените по 

проектите процедури за избор на изпълнител по ПМС 160/2016 г. За целта е 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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необходимо бенефициентите да си осигурят преносим компютър и нужните за 

работата на оценителите помощни материали. 

ЗА КОНТАКТИ С МИРГ "ПАЗАРДЖИК": 

Уебсайт: www.flag-pazardzhik.com 

E-mail: flag.pazardjik@gmail.com 

Тел. за контакт: 0877 282 606 

Адрес: обл. Пазарджик, общ. 

Пазарджик, гр. Пазарджик, 4400, ул 

"Гурко" 2 

РИБАРИТЕ В ПОМОРИЕ - ФОТОГАЛЕРИЯ ПРЕДСТАВЯ ЛИЦЕТО НА 
РИБОЛОВА В БУРГАСКИЯ ЗАЛИВ 

Фотогалерия, представена на сайта на Местна инициативна рибарска група 

(МИРГ) "Поморие" показва лицето на риболова в Бургаския залив и рибарите в 

Поморие в една арт светлина. 

 

Автор на творбите е Георги Димитров 

от Поморие, фотограф с дългогодишна 

практика, стотици отразени събития и 

безброй запечатани морски изгреви и 

залези.  

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
http://www.flag-pazardzhik.com/
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ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВТОРА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯ УЕБСАЙТ: 

https://photopomorie.com/ 

 

http://www.nrmbg.com/
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ЗВЕНОТО ЗА ПОДКРЕПА НА FARNET ПУБЛИКУВА ТЕХНИЧЕСКИ 

ДОКЛАД НА ТЕМА "КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ НА МЕСТНИТЕ 

ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ И ПОДКРЕПА ЗА ЗАПАЗВАНЕ 

НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 

МОРСКИТЕ И СЛАДКОВОДНИТЕ ЕКОСИСТЕМИ" 

Техническият доклад "Конкретни дейности на Местните инициативни рибарски 

групи и подкрепа за запазване на биологичното разнообразие и възстановяване 

на морските и сладководните екосистеми" е изготвен от Звеното за подкрепа на 

FARNET (Еропейската мрежа на рибарските райони) през февруари 2021 г. 

 

През месец юли 2020 г. Европейската мрежа на рибарските райони 

FARNET проведе проучване за това, как Местните инициативни рибарски групи в 

ЕС допринасят за целите, поставени в Европейския зелен пакт. В резултат на 

проучването са идентифицирани 1 167 операции, реализирани от МИРГ, които 

са в съответствие с приоритетите на Европейския зелен пакт, вкл. операции, 

насочени към опазване и възстановяване на биологичното разнообразието на 

местно ниво. Докладът има за цел да повиши разбирането за приноса на 

Местните инициативни рибарски групи (МИРГ) за постигане на целите 

на Стратегията за биологичното разнообразие до 2030 г. Всяка МИРГ, 

финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), 

прилага собствена Стратегия за местно развитие, като част от подхода Водено 

от общностите местно развитие (ВОМР).  

Настоящият доклад поставя фокус върху работата на пет Местни инициативни 

рибарски групи в ЕС, представяйки местните особености в рибарската територия 

на всяка МИРГ и разглеждайки по-отблизо някои от операциите в областта на 

опазването и възстановяването на биологичното разнообразие в своя район, 

които те са предприели. 

http://www.nrmbg.com/
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В доклада са представени накратко 20 операции, предприети от МИРГ, както и 

ключовите уроци, които могат да бъдат извлечени от трудностите и успехите на 

МИРГ. 

• МИРГ "Острови Каланки" - Франция 

Районът на МИРГ "Острови Каланки" във Франция включва два национални 

парка с висока степен на опазване на природата. Местната инициативна 

рибарска група (МИРГ) успява да насърчи сътрудничеството между рибарите и 

природозащитниците чрез общото им членство в органа за вземане на решения 

на МИРГ. Сътрудничеството с науката се осъществява чрез научни изследвания, 

които довеждат до иновативни подходи за опазване на местното 

биоразнообразие, като се изисква допълнително финансиране за пълното им 

прилагане. 

• МИРГ "Мурсия" - Испания 

В Испания МИРГ "Мурсия" обхваща район с изключително морско 

биоразнообразие, богатите "подводни ливади" от морски треви Посидония и 

най-голямата солена лагуна в Европа. МИРГ работи за развитие на активно 

сътрудничество на всички нива: 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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o включване на рибарите директно в управлението на морския 

резерват; 

o включване на местната общност в образователни дейности по 

плажовете; 

o включване на екологична неправителствена организация в 

наблюдението на чувствителни видове и дейности за повишаване на 

осведомеността. 

• МИРГ "Източна Финландия" - Финландия 

На територията на МИРГ "Източна Финландия" е разположено езерото Сайма 

- най-голямото езеро във Финландия и четвъртото по големина естествено 

сладководно езеро в Европа. МИРГ има за цел да развие местния риболов чрез 

насърчаване използването на подценените рибни запаси, като същевременно 

подобрява условията на околната среда и защитава застрашените 

видове. МИРГ "Източна Финландия" се възприема като неутрален участник, 

който може да ангажира съответните заинтересовани страни, включително 

рибари, преработватели, изследователи, природозащитници и собственици на 

водоеми. 

• МИРГ "Мондего Мар" - Португалия 

В Португалия МИРГ "Мондего Мар" обхваща устието на река Мондего, която 

играе важна роля за екологичната стойност и за икономическата дейност на 

територията на Местната инициативна рибарска група. Разработвайки своята 

Стратегия за ВОМР МИРГ "Мондего Мар" се възползва от възможностите 

за финансиране от три различни европейски фонда. Местната инициативна 

рибарска група обаче е много повече от посредник за осигуряване на 

финансиране за района и местните общности: основни елементи на Стратегията 

за ВОМР на МИРГ са активното обхващане и ангажиране на местната общност 

и мобилизиране на изследователи за намеране на решения на местните 

проблеми. 

• МИРГ "Моренка" - Полша 

МИРГ "Моренка" в Полша оперира в рибарски район във вътрешността на 

страната, който обхваща гората Тухола - една от най-големите борови гори в 

Полша и дом на много уникални животински и растителни видове. През 2010 

http://www.nrmbg.com/
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г. гората Тухола става биосферен резерват на ЮНЕСКО, който МИРГ използва 

като общ „бранд“, обединявайки дейности, свързани с туризма и околната 

среда. МИРГ успява да убеди местните общини, че съществува „бизнес аргумент 

за биологичното разнообразие“, което води до потенциално разширяване на 

местния биосферен резерват. 

Основните научени уроци, които могат да бъдат извлечени от работата на тези 

пет МИРГ в ЕС в областта на опазване и възстановяване на биологичното 

разнообразие, са: 

• Сътрудничеството на всички нива е от ключово значение за насърчаване 

на действията по отношение на биологичното разнообразие, тъй като 

помага за преодоляването на възприемано противопоставяне между 

интересите на различни заинтересовани страни: 

o сътрудничество между рибарите и природозащитниците с цел 

възстановяване на доверието помежду им; 

o сътрудничество с изследователски организации за идентифициране 

на иновативни решения; 

o сътрудничество с местни НПО, активни в защитата на биологичното 

разнообразие; 

o сътрудничество с публичния сектор, което често е от решаващо 

значение за устойчивото развитие. 

• Иновациите често са необходими за идентифициране на нови решения 

за справяне със заплахите за биологичното разнообразие. Иновациите 

могат да бъдат прехвърлени от други области или могат да бъдат 

подкрепени от сътрудничество с местни изследователски институции. 

• МИРГ подкрепят „бизнес аргументацията за опазване на биологичното 

разнообразие“, като показват, че опазването на биологичното 

разнообразие и възстановяването може да бъде местен източник на 

икономическо развитие и нови работни места, ключов за постигане на 

устойчивост. 

• Повишаването на обхвата на местните действия е необходима 

предпоставка за осигуряване на максимално въздействие в посока 

опазване и възстановяване на биологичното разнообразие. Работата по 

http://www.nrmbg.com/
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биоразнообразието обикновено е само една част от стратегията за ВОМР 

на МИРГ и техните ограничени ресурси често се използват за подготовка на 

операции, които изискват по-големи инвестиции, подкрепени от други 

източници на финансиране. 

• Образователните и комуникационните дейности относно спешността на 

въпроса, свързан с опазването на биологичното разнообразие, имат 

важна роля, както и демонстрирането на резултатите от местни проекти за 

осигуряване на ангажираността на местното население. 

Настоящият доклад показва, че наред с действията за насърчаване на местното 

икономическо развитие и подобряване на социалното благосъстояние, 

някои МИРГ вече изпълняват специфичните ангажименти и дейности, 

включени в Стратегията за биологично разнообразие на ЕС:  

• увеличаване на площите със защитен статут;  

• възстановяване на влошени екосистеми;  

• подобряване на знанията и по-добро интегриране на проблемите на 

биологичното разнообразие в процеса на вземане на решения от 

общността и бизнеса. 

С наближаването на следващия програмен период и предстоящото изготвяне на 

Стратегиите за ВОМР на МИРГ, екологичното направление на работа трябва да 

бъде по-сериозен приоритет за всички МИРГ за постигане на максимално 

въздействие в посока спиране на загубата на биологично разнообразие и 

възстановяване на морските екосистеми. 

ТЕХНИЧЕСКИЯТ ДОКЛАД НА FARNET МОЖЕТЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ТУК 

ДО 05.05.2021 Г. БЕШЕ СРОКЪТ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КОМЕНТАРИ 

И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНИЯ ПРОЕКТ НА 

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪРВА 

ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ 

На 02.04.2021 г. стартираха обществените консултации във връзка с публикуван 

проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на първа продажба на 
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продукти от риболов. Всички заинтересовани страни имаха възможност да 

изпращат своите коментари и предложения в срок до 05.05.2021 г. 

 

С предложения проект се цели да бъдат уредени условията и реда за 

осъществяване на първа продажба на продукти от риболов, за съставяне и 

предаване на документ за първа продажба, декларация за приемане и 

документ за транспорт, както и общите стандарти за осъществяване на първа 

продажба на продукти от риболов. 

Целева група: Всички заинтересовани страни  

Електронен адрес за изпращане на коментари: OPOR@mzh.government.bg 

КРАЕН СРОК ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КОМЕНТАРИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 05.05.2021 Г. 

С НАРЕДБАТА СЕ ОПРЕДЕЛЯТ: 

1. условията и редът за осъществяване на първа продажба на продукти от 

риболов; 

2. общите стандарти за продажба на продукти от риболов; 

3. условията и редът за съставяне на документ за първа продажба, 

декларация за приемане и документ за превоз на продукти от риболов. 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЪРВА ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ ОТ 

РИБОЛОВ 

Проектът предвижда следните основни точки: 

• Първа продажба на продукти от риболов е продажбата на жива, прясна, 

охладена, замразена или подложена на първична преработка на 

плавателен съд или в предприятие на брега риба и други водни 

организми, които се предлагат на пазара за първи път след улова. 

Преработка на продукти от риболов се извършва само в обекти, одобрени 

по реда на чл. 31 от Закона за храните; 

• Първа продажба на продукти от риболов се осъществява врегистрирани 

по реда на чл. 46а от Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) 

центрове за първа продажба или от регистрирани по реда на чл. 46д от 

ЗРА купувачи, вписани в регистъра по чл. 24, ал. 1 от Закона за храните; 

http://www.nrmbg.com/
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• При осъществяване на първа продажба на продукти от риболов 

организаторът на центъра за първа продажба или регистрираният 

купувач води дневник за първа продажба на продукти от риболов по 

образец съгласно приложение № 1 (от проекта на наредбата). Дневникът 

се издава от ИАРА; 

• В случаите, когато продуктите от риболов са предназначени за по-късно 

пускане на пазара или за преработка, след разтоварването им 

собственикът или упълномощено от него лице съставя декларация за 

приемане по образец съгласно приложение № 3; 

• За продукти от риболов, разтоварени от риболовен кораб непреработени 

или след преработка на кораба или внесени в страната, за които не е 

съставен документ за първа продажба или декларация за приемане и 

които ще бъдат превозвани на място, различно от мястото на разтоварване, 

превозвачът съставя документ за превоз по образец съгласно приложение 

№ 5; 

• Екземпляр от документа за първа продажба, декларация за приемане или 

документът за превоз се изпращат в ИАРА в срок до 48 часа от 

осъществяването на продажбата, приемането или превоза; 

• За продукти от риболов, които са закупени директно от риболовен кораб 

единствено за собствена консумация при условията на първа продажба, 

без последващо предлагане на пазара, не се съставят документите, 

предвидени в раздел II на наредбата; 

• Теглото на продуктите от риболов, предназначени за продажба, се 

установява чрез претегляне по видове риба и други водни организми само 

на одобрени и проверени средства за измерване по реда на Закона за 

измерванията. 

• При пускане на пазара всяка партида на продукти от риболов съдържа 

задължително следната информация за потребителите: 

1. идентификационен номер на партидата; 

2. външна маркировка и име на риболовния кораб; 

3. наименование и/или код алфа-3 по FAO на всеки вид; 

4. дата на улов; 

5. количества от всеки вид в килограми, изразени в нетно тегло или, 

когато е целесъобразно, брой екземпляри; 

http://www.nrmbg.com/
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6. географската зона на улова; 

• При пускане на пазара на различни видове продукти от риболов 

информацията за потребителите, посоена в предходната точка, се 

предоставя за всеки отделен вид. 

ОБЩИ СТАНДАРТИ ЗА ПЪРВА ПРОДАЖБА НА ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ 

Общите стандарти за първа продажба на продукти от риболов са посочени в 

раздел III на проекта на наредбата. Основните акценти в него предвиждат: 

• Продуктите от риболов се търгуват при спазване на общите стандарти за 

първа продажба, определени в раздел III на наредбата; 

• Продукти от риболов до 5 килограма могат да се продават, без да се 

спазват общите стандарти за първа продажба по отношение на 

категорите - свежест и размер, само на регистрирани купувачи и центрове 

за първа продажба; 

• Общи стандарти за първа продажба се определят за продуктите, посочени 

в чл. 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 2406/96 на Съвета от 26 ноември 

1996 година относно определяне на общите стандарти за търговия с някои 

рибни продукти (OB L 334, 2.12.1996 г.) (Регламент (ЕО) № 2406/96); 

o Общите стандарти за първа продажба включват категоризиране на 

продуктите от риболов по отношение на свежест и размерни групи; 

o Категоризирането и означаването на категориите "свежест" и 

"размерна група" се извършват преди първата продажба; 

• Продуктите от риболов във всяка партида трябва да бъдат еднородни по 

свежест и размерна група; 

• Категорията свежест на продуктите от риболов се определя за всяка 

партида в съответствие с чл. 4 и чл. 6 от Регламент (ЕО) № 2406/96 в 

зависимост от степента на свежест на продуктите и допълнителните 

характеристики по видове продукти; 

• Категоризирането по размер на продуктите от риболов се извършва за 

всеки вид от партидата в съответствие с изискванията на чл. 7 от Регламент 

http://www.nrmbg.com/
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(ЕО) № 2406/96 г., с изключение на видовете в приложение № 7, уловени в 

Черно море; 

• Категорията свежест, размерната група и представянето се изписват 

върху етикетите на партидите с четливи и незаличими букви с височина 

най-малко 5 сантиметра; 

• Категоризирането по отношение на свежест и размерни групи на 

пелагични видове риби може да се извършва въз основа на система от 

проби съгласно приложение № 8. 

В наредбата се посочват следните определения: 

1. „Място на произход“ е обичайното наименование на мястото, където е 

извършен уловът, като географска зона, съгласно изискванията на чл. 38, 

параграф 1, букви „а“ и „б“ от Регламент 1379/2013; 

2. „Партида“ е определено количество продукти от риболов от един вид, 

които са предмет на една и съща обработка и са от един кораб и едно и 

също място на произход; 

3. „Представяне“ е видът, в който продукти от риболов се приемат/продават 

– цели, чистени, без глави и т. н.; 

4. „Преработка“ означава процесът, чрез който се приготвя представянето. 

Това включва нарязване на филета, опаковане, консервиране, 

замразяване, опушване, осоляване, сготвяне, мариноване, изсушаване или 

приготвяне на рибата за пазара по какъвто и да е друг начин; 

5. „Продукти от риболов“ са риби и други водни организми, придобити в 

резултат на риболовна дейност, или продукти, получени от тях; 

6. „Пускане на пазара“ означава предоставянето на продукти от риболов на 

пазара на Европейския съюз за първи път. 

Пълният текст на проекта на наредба можете да разгледате ТУК. 

Проектът на доклад с мотиви за одобрение на проекта на Наредба можете да 

разгледате ТУК. 
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ДО 15 МАЙ 2021 Г. Е В СИЛА ЗАБРАНАТА ЗА УЛОВ НА БЯЛА РИБА 

Съгласно заповед на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури 

(ИАРА) уловът на бяла риба е забранен за периода от 15-ти март до 15-ти май 

2021 г. 

 

 

 

С цел създаване на оптимални условия за естественото възпроизводство на 
зимно и пролетно размножаващите се риби и в съответствие със Закона за 
рибарство и аквакултури, ежегодно се въвеждат периоди на забрана на улова 
им през периода на тяхното размножаване в рибностопанските обекти. 

ОТ 15-ТИ МАРТ ДО 15-ТИ МАЙ 2021 Г. Е ЗАБРАНЕН УЛОВЪТ НА БЯЛА РИБА. 

ОТ 15-ТИ АПРИЛ 2021 Г. ВЛЕЗЕ В СИЛА И ЗАБРАНАТА ЗА УЛОВ НА КАЛКАН ВЪВ 
ВОДИТЕ НА ЧЕРНО МОРЕ С ВСЯКАКЪВ ВИД РИБОЛОВНИ УРЕДИ, С 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 60 ДНИ. 

ДО 30-ТИ АПРИЛ 2021 Г. БЕШЕ ЗАБРАНЕН УЛОВЪТ НА ЩУКА И РАПЕР. 

Забраната за улов на попчета във водите на Черно море с мрежени риболовни 
уреди влиза в сила от 15-ти април тази година и ще продължи до 15-ти 
май включително. 

При случаен улов на екземпляри от забранените видове през съответния период, 
те следва да се връщат незабавно в съответния воден обект, от който са уловени, 
независимо от тяхното състояние. 
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БЪЛГАРИЯ ЩЕ Е ДОМАКИН НА СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО 

СПИНИНГОВ РИБОЛОВ НА ПЪСТЪРВА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ 

ПРЕЗ АВГУСТ КРАЙ ГРАД ДЕВИН 

България ще бъде домакин на Световното първенство по спинингов риболов на 

пъстърва, което ще се проведе в периода 28 - 29 август 2021 г. Шампионатът ще 

събере све¬товния елит на река Въча край град Девин. 

 

Домакинството е прието по молба на Световната федерация по спортен риболов 

ФИПС, след като се оказва, че Португалия не е в състояние да проведе форума 

заради тежката обстановка с COVID-19. България трябваше да проведе 

първенството през 2022 г., но Българската федерация по риболовни спортове 

(БФРС) се съгласява страната ни да се размени с Португалия.  

В Световното първенство по 

спинингов риболов на пъстърва 

се очаква да участват между 15 и 

20 отбора, ако обстановката с 

пандемията се нормализира. 

България е една от дес-

тинациите, които са най-

предпочитани за световни 

първенства в пъстървовите дис-

циплини – на спининг и жива 

стръв. За последно България е 

домакин на световното 

първенство през 2019 г., като 

организатор отново е община 

Девин.  

В спининговия риболов на пъстърва националният отбор на България два пъти е 

заемала трето място – през 2008 и 2009 г. 
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РЕГАТА „БРИЗ ПРОЛЕТ“ ОТКРИ СЕЗОНА В ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОТО 

ВЕТРОХОДСТВО 

От 8-ми до 11-ти април се проведе 41-вото издание на регата „Бриз Пролет“, с 

която се дава старт на сезона на детско-юношеското ветроходство. 

 

Надпреварата се състоя във Варненското езеро пред базата на Спортен клуб 

„Черно море – Бриз“. В предишни издания на регатата са се включвали средно по 

150 яхти и въпреки усложнената епидемиологична обстановка една от най-

мащабните детски и младежки регати премина при традиционно висок 

интерес. 

 
 

В рамките на събитието се проведeни 12 гонки в 8 класа – Оптимист, Кадет, Лазер 

4,7, Лазер Радиал, Лазер Стандарт, Фин, 420 и 470. 

 

Надпреварата е част от спортния календар на Българската федерация по 

ветроходство и е валидна за ранглистите в отделните класове. Организатор на 

регата "Бриз Пролет" е СК "Черно море- Бриз", като събитието се реализира със 

съдействието и финансовата подкрепа на Община Варна. 
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ПРОГРАМА НА РЕГАТА „БРИЗ ПРОЛЕТ“ 

08 Април 2021 

• 14:00 – 18:00 Посрещане на отборите и регистрация 

09 Април 2021 

• 08:30 - 10:00 Регистрация и обмер 

• 10:30 Техническа конференция 

• 11:00 Откриване на регатата 

• 12:00 Първи възможен Старт за деня 

10 Април 2021 

• 11:00 Първи възможен Старт за деня 

11 Април 2021 

• 11:00 Първи възможен Старт за деня 

• 16:00 Награждаване и закриване на регатата 

ПРОВЕДЕ СЕ ХХ-ТОТО ЮБИЛЕЙНО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН 

ПЛЕНЕР "ХУДОЖНИЦИ, БАЛЧИК, ЛЮБОВ - СРЕЩА НА 

ЕВРОПЕЙСКИ МОРЕТА" НА ТЕМА "ВИДИМИ СЛЕДИ" В 

ДЪРЖАВЕН КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ „ДВОРЕЦА“, ГР.БАЛЧИК 

ХХ-тото юбилейно издание на национален пленер "Художници, Балчик, Любов 

- среща на европейски морета" се проведе в периода от 19-ти до 28-ми април 

2021 г. в Държавния културен институт "Двореца", гр.Балчик. Темата на 

тазгодишното издание на фестивала е "Видими следи". 

ИСТОРИЯ НА ФЕСТИВАЛА 

„ХУДОЖНИЦИ, БАЛЧИК, 

ЛЮБОВ – СРЕЩА НА 

ЕВРОПЕЙСКИ МОРЕТА“  

За своята двадесет годишна 

история фестивалът 

„Художници, Балчик, Любов – 

Среща на европейски морета“ е 

натрупал богата история.  

http://www.nrmbg.com/
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От 2001 година в рамките на фестивала са се състояли: 

• 20 пленера – живопис; 

• 32 изложби: общи от пленера и самостоятелни на участници в него, в 

галерии в Балчик, Варна и София; 

• 11 арт събития – театрални представления, концерти камерна музика, 

лекции, презентации. 

Във всички издания до сега, участие са взели 55 художници от България и 

Хърватия. В пленера са се включвали както изявени автори с утвърдени вече 

имена с богати тволчески биографии, така и млади художници, които тепърва 

заявяват себе си. Изданията на „Художници, Балчик, Любов“ са протичали 

като творчески срещи, на които отделните индивидуалности са обменяли идеи 

и са си влияели взаимно, за да създадат произведения, заредени от контакта с 

неповторимите природни и архитектурни дадености на Белия град и от 

общуването с колеги и съмишленици. Творческият процес винаги е завършвал с 

показването на резултатите пред публика. Това се е случвало във фестивал, 

ориентиран около изложба и придружен от арт събития, свързани с темата на 

пленера, като отворени студия, концерти, презентации, срещи. От пленера във 

фонда на Галерия Балчик са постъпили над 100, а във фонда на ДКИ „Двореца“ – 

над 50 творби. Проявите на „Художници, Балчик, Любов“ винаги са били топло 

посрещани от публиката и широко отразявани от медиите. 

Пленерът „Художници, Балчик, Любов – Среща на европейски морета“ тази 

пролет се сътоя със съдействието на Община Балчик, ДКИ „Двореца“ и 

организаторите на пленера. 

Участниците в двадесетото, юбилейно издание бяха: Аглика Гайтаникова, 

Бисера Вълева, Дарина Янева, Силви Басева, Тереза Зиковска, Андрей Янев, 

Михаил Лалов, Стефан Чурчурлиев. Изложба от настоящия пленер и 

ретроспективна изложба с творби от миналите пленери, ще бъдат подредени 

в Градската галерия – Балчик и в ДКИ „Двореца“ през лятото на 2021 година. 

За двадесетгодишнината на „Художници, Балчик, Любов“ бяха организирани 

още: издаване на каталог, изложби във Варна и София, презентации и творчески 

срещи. 
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ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛЕНЕР МОЖЕТЕ ДА ПОЛУЧИТЕ НА: 

• Фейсбук страницата на ДКИ "Двореца":  

https://www.facebook.com/dvoreca/?ref=page_internal  

• Фейсбук събитие:  

https://www.facebook.com/events/913953012791198/ 

• e-mail: dworeca@abv.bg 

• уебсайт: http://www.dvoreca.com/ 

 

КОНКУРС НА ЛАЗАРСКИ ГРУПИ И ПЕСНИ ''ОТВОРЕТЕ ЧЕМШИР 

ПОРТИ ЛАЗАРЕ'' СЕ ПРОВЕДЕ ПО СЛУЧАЙ ЛАЗАРОВДЕН В 

ГР.КАМЕНО 

Община Камено и НЧ "Просвета-1927" Камено организираха конкурс на 

лазарски групи и песни "Отворете чемшир порти Лазаре" по случай празника 

Лазаровден. Конкурсът се проведе на 24.04.2021 г. от 10:00 ч. в салона на 

читалище "Просвета" в гр.Камено, Община Камено, Област Бургас. 

 

Лазаруването е поетичен момински обичай, който се изпълнява през първата 
половина на пролетта. По традиция се практикува на християнския празник 

http://www.nrmbg.com/
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Лазаровден, в събота преди Цветница. Основен обред на празника е 
лазаруването – обичай с любовно-женитбен характер. Участват девойки над 16 
години, наречени лазарки, лазарици. Освен със своите характерни игри и песни 
лазаруването е обаятелен и с искреността на моминските копнежи и надежди, с 
дълбочината и силата на техния оптимизъм и с трепетите на годениците в 
очакване на женитбата.  

Конкурсът се провежда за поредна година и се утвърждава като традиция, както 
този за Коледарски групи и песни. В събитието участваха над 17 колектива. Около 
200 участници - млади момичета и деца представиха лазарски обичаи и песни, 
облечени в лазарски премени.  

Организаторите на конкурса се стремят да се възроди традицията на Лазаровден. 

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:  

• Народно читалище „Просвета 1927” – 0893/ 626 710 
• Уебсайт: https://www.sabori.bg/ob-burgas/view.html?oid=78775 
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СДРУЖЕНИЕ НА РИБОЛОВЦИТЕ “БУРГАСКИ ЕЗЕРА” ОРГАНИЗИРА 

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА “РИБАРЯТ И ЗЛАТНАТА РИБКА” 

Сдружение на риболовците “Бургаски езера” канят всички деца и младежи, 
които имат желание да участват в конкурс с рисунка на тема “Рибарят и златната 
рибка”. 

Конкурсът има за цел да насърчи децата да използват своята креативност и да 
нарисуват рисунка по темата "Рибарят и златната рибка", използвайки 
въображението си.  

УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА СЛЕДВА ДА ПОПАДАТ В ЕДНА ОТ СЛЕДНИТЕ ЧЕТИРИ 
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ: 

• I възрастова група – до 6 години 
• II възрастова група – на възраст от 7 до 10 години 
• III възрастова група – на възраст от 11 до 14 години 
• IV възрастова група – от 15 до 18 години 

Тримата участника, представили се най-добре във всяка възрастова група, ще 
получат награди, а всички в надпреварата ще бъдат отличени с грамоти. 
Наградите са осигурени от Сдружение “Бургаски езера” и техните партньори 
– Община Бургас, Еко парк за биоразнообразие и алтернативен туризъм ”Вая”, 
Gotoburgas.com, ловно-рибарски магазини. 

От ФРЕЙМ ДИЗАЙН са подготвили специална награда за един участник от всяка 
възрастова категория – платно за рисуване с фабрично грундирана канава, 
произведено в Италия и клинова подрамка.  

Краиният срок за участие в конкурса е 27 май 2021 г. 

Творбите могат да бъдат изпращани на е-mail: info@burgaslakes.com или на 
Фейсбук страницата на Сдружението: https://www.facebook.com/burgaslakes.  

При изпращане на творбите е необходимо да се отбележат трите имена на 
детето и неговата възраст, име на учителя, училището или школата. 

http://www.nrmbg.com/
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Всички творби ще бъдат публикувани в специално отредена категория на сайта на 
Сдружение на риболовците “Бургаски езера”, като ще бъде инсталирана 
специална система за гласуване. 
Рисунката, събрала най много 
харесвания, ще получи специалната 
награда на публиката.  

Победителите ще бъдат оценени от 
компетентно жури. Церемонията по 
награждаването ще бъде 
организирана на 1 юни в офиса на 
Сдружение на риболовците 
“Бургаски езера”, по случай 
Международният ден на детето. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯ УЕБСАЙТ: 
Конкурс за детска рисунка "Рибарят и златната рибка" | BurgasLakes.com 
 

ПРОВЕДЕ СЕ ОНЛАЙН СЕМИНАР НА ТЕМА "ПОДВОДНО 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ПРОУЧВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНИ 

ОБЕКТИ В ЧЕРНО МОРЕ" 

На 13.04.2021 г. от 14:00 до 16:30 ч. се проведе онлайн семинар на 

заинтересованите страни на тема "Подводно културно наследство и проучване 

на потенциални обекти в Черно море", организиран в рамките на турското 

председателство през 2021 г. на Общия морски дневен ред за Черно море. 

Онлайн семинарът предостави възможност да се споделят мнения във връзка с 

подводното културно наследство в Черно море и да се обсъдят подходящи 

проектни идеи, съответстващи на целите и приоритетите на Общия морски 

дневен ред за Черно море. По-специално дискусиите бяха фокусирани върху цел 

2 на Общия морски дневен ред за Черно море - „Конкурентоспособна, 

иновативна и устойчива синя икономика за Черно море“, чрез насърчаване на 

знанието за подводното културно наследство като начин да се подобри неговото 

опазване и да се укрепи връзката с устойчивия туризъм в Черно море.  

http://www.nrmbg.com/
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В рамките на събитието бяха представени проекти, имащи принос за по-

нататъшно сътрудничество между партньорите от синята икономика в Черно 

море и извън него, преодоляване на нуждите от научни изследвания, области на 

иновации за бизнес операторите и нуждата от по-нататъшни действия от 

местните власти в региона. 

Събитието премина при висок интерес, като участие в него взеха над 80 

заинтересовани страни – представители на публични институции, научни 

организации, НПО и други. Гост-лектор на събитието от българска страна беше 

д-р Найден Прахов (TBC) от Национален археологически институт с музей към 

Българска академия на науките, който представи проекта „Полево училище за 

подводна археология в Черно море“. Участие в семинара взеха още експерти от 

Звеното за подкрепа на Националната Рибарска Мрежа, представители на 

МИРГ „Бургас-Камено“ и МИРГ „Самоков“, Бургаски свободен университет, 

„Морски клъстер-България“, Национална Асоциация „Българско Черноморие“, 

„Български младежки клуб“ и други.  

Онлайн семинарът беше 

открит с поздравителни 

речи от страна на 

домакините, след което 

бяха представени целите на 

срещата. 
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Събитието продължи съгласно дневния ред с презентация по темата на 

събитието, направена от доц. д-р Harun Özdaş от Университет Dokuz Eylül, Институт 

по морски науки и технологии, Турция. 

 

В началото на своята презентация доц. д-р Harun Özdaş подчерта, че в Средиземно 

море са открити над 600 отломки от потънали кораби, докато в Черно море няма 

толкова открити обекти поради липсата на проучвания. В тази връзка доц. д-р 

Harun Özdaş сподели, че се надява този форум да подпомогне процеса на 

идентифициране на подходящи проекти и идеи във връзка с проучване на 

подводното културно наследство на Черно море. Презентацията продължи с 

представяне на многобройните функции на плавателните съдове, които следва 

да се разглеждат при изучаване на подводното културно наследство: 

• Цел: отнася се до предвидените функции на плавателните съдове и 

директно обслужва нуждите на обществото, свързани с морето, 

предоставяйки различни възможности за комуникация, търговия, 

препитание, индустрия, като например рибарство, отдих и забавление, 

военни цели; 

• Технология: отнася се до различните технологии за конструиране на 

плавателни съдове; 

http://www.nrmbg.com/
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• Занаятчийски традиции: традициите при изграждането на плавателни 

съдове представляват система от виждания и идеи какво представляват 

лодките и корабите, и как те трябва да бъдат проектирани и конструирани; 

• Материали: естествените или произведени материали налични за 

създаването на плавателни съдове; 

• Икономически функции: отнасят се до ресурсите, от гледна точка на труда 

и благосъстоянието, необходими за производството на плавателни съдове; 

• Екологични функции: отнася се до работната среда на плавателните 

съдове. Например,  съвсем разбираемо е, че лодка, която се конструира за 

използване в защитени крайбрежни води или езера, не е необходимо да 

притежава същите характеристики на стабилност и здравина на 

конструкцията, като плавателен съд, който е предназначен за ползване в 

открито море; 

• Идеологични функции: „корабите като символ“ –идеологията и 

социалните идеи, включително традициите, които определят начина на 

конструиране на плавателни съдове. 

 
 

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

принципите и целите на КОНВЕНЦИЯТА НА ЮНЕСКО ЗА ОПАЗВАНЕ НА 

ПОДВОДНОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВОот 2001 г.  

За целите на Конвенцията под "подводно културно наследство" се разбират 

всички следи от човешко съществуване от културно, историческо или 

археологическо естество, които са частично или изцяло потънали, периодично 

или постоянно, от минимум 100 години.  
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Основните принципи на Конвенцията за опазване на подводното културно 

наследство включват задължението за опазване на подводното културно 

наследство, като се прави преимуществен избор на консервацията in 

situ. Според правилата на Конвенцията, елементите на подводното културно 

наследство не могат да са обект на транзакции, нито на продажба, покупка или 

размяна като вещи с търговски характер. Съгласно чл. 21 от 

Конвенцията държавите си сътрудничат в областта на разпространението на 

знания за подводната археология, както и за опазване на подводното културно 

наследство, и съобразно договорените условия – за трансфера на технологии в 

сферата на това наследство.  

По време на презентацията доц. д-р Harun Özdaş обърна внимание и на заплахите 

пред опазването на подводното археологическо наследство: 

• Заплахи от физико-механичен характер; 

• Заплахи от биологичен характер; 

• Заплахи от химически характер; 

• Заплахи, свързани с човешката дейност. 

Представянето постави акцент и върху начините за опазване на подводното 

културно наследство. Като първа стъпка в тази насока беше 

изведено проучването, локализирането и документирането на детайлите на 

откритите подводни археологически обекти, както и управлението на 

подводното културно наследство в Черно море. Другите разгледани елементи с 

не по-малка важност, бяха кооперирането, сътрудничеството и подкрепата 

между участниците в целия процес.  

Следващата част на презентацията беше посветена на конкретния опит на Турция 

в опазването и управлението на подводното културно наследство в Черно 

море. Важен акцент беше поставен върху създаването на зони, забранени за 

гмуркане.  

В следващите тематични панели беше представен опитът на държавите от 

Черноморския регион при изпълнението на различни проекти, посветени на 

проучването и опазването на подводното културно наследство, както и 

разпространението на знания в областта на подводната археология. 
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• Проектът Blue – BlackSea 

Проектът беше представен като част от презентацията на доц. д-р Harun Özdaş.  

Основни акценти на проекта: 

• Създаден научен консултативен съвет – работна група; 

• Проектът е вдъхновен от проекта за Средиземно море „Blue-Med”; 

• Идентифициране на потенциални подводни археологически обекти; 

• Планиране и координиране на дейностите, свързани с подводното 

културно наследство; 

• Опазване и промотиране на подводното културно наследство в района на 

Черно море; 

• Подкрепа за устойчивото развитие на крайбрежните райони; 

• Управление и поддържане на обектите на подводното културно 

наследство; 

• Осигуряване на публичен достъп; 

• Международно сътрудничество. 

 

Участници по проекта: 

• Министерство на културата и туризма; 

• Университети и научни институти; 

• Международни организации; 

• Регионални власти; 

• Общини; 

• Неправителствени организации; 

• Представители на туристическия сектор; 

• Дайвинг центрове, клубове и др. 
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Приносът на Румъния за проучването на подводното културно наследство на 

Черно море беше представен от г-н Glicherie Caraivan от Националния институт за 

изследвания и развитие на морската геология и геоекология в Румъния. 

• Проект HERAS 

 

Координатор на проекта е Националният институт за изследвания и развитие на 

морската геология и геоекология – GeoEcoMar. Партньор по проекта от България 

е Институтът по океанология към БАН.  

Проектът има за цел да изследва западния континентален шелф на Черно море 

и да идентифицира подводните археологически обекти, които да 

популяризира по веригата на създаване на приключенски туристически продукт 

– гмуркане. Проектът „HERAS“ популяризира приключенския туризъм и 

гмуркането, с цел увеличаване на туристическия потенциал на западното 

Черноморие чрез идентифициране и популяризиране на подводното 

археологическо наследство. 

Проектът е изпълнен в периода 2015-2018 година и е финансиран от програма за 

трансгранично сътрудничество „Румъния-България“ 2007-2013 г.  

Постигнати резултати по проект HERAS: 

• Извършени подводни археологически проучвания; 

• Създадена база данни по модела на ЮНЕСКО; 

• Създаден уеб сайт и издадена книга по проекта; 
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• Разработен план за управление  - наръчник за археологически туризъм под 

вода в района на Черно море; 

• Проведени 2 конференции, 9 семинара и 2 обучителни сесии; 

• Създаден промотиращ филм. 

 

• Проект „Подводни културни туристически маршрути по Западното 

Черноморие“, Румъния 

Участници в проекта отново са: координатор - Националният институт за 

изследвания и развитие на морската геология и геоекология – GeoEcoMar, а 

партньор по проекта от България - Институтът по океанология към БАН.  

Проектът е финансиран чрез работната програма за 2015 г. на Европейския фонд 

за морско дело и рибарство.  

Основната цел на проекта е създаване на нови туристически продукт: „Подводни 

културни туристически маршрути по Западното Черноморие” 

 

 
Постигнати резултати: 

1. Предложени туристически маршрути: 

o Руини и изкуствени рифове; 

o „Древен подводен търговски път“ (подводни археологически обекти 

и артефакти); 

o Маршрут на природното наследство; 

o Вътрешен маршрут „Подводни археологически артефакти“; 
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2. Издадена брошура „Подводни културни туристически маршрути по 

Западното Черноморие“; 

3. Организиран и проведен семинар за МСП за обмен на най-добри практики; 

4. Проведени семинари и конференции със заинтересовани страни от 

крайбрежните райони; 

5. Създаден уебсайт на проекта. 

 

• Проект „BRIDGE-BS”, Програма Хоризонт 2020  

Проектът е финансиран по Рамкова програма на ЕК за научни изследвания и 

иновации „Хоризонт 2020“. Координатор на проекта е “Middle East Technical 

University”, Турция, а участници по проекта са 32-ма партньори от Черноморския 

регион, сред които и Националният институт за изследвания и развитие на 

морската геология и геоекология – GeoEcoMar в Румъния. 

Общата цел на проекта е да насърчи морските изследвания и иновации в Черно 

море с оглед разработване на съвместни начини за постигане на Син растеж 

чрез устойчиво използване на екосистемни услуги. Проектът предлага 

мултидисциплинарна, многосекторна програма, основана на регионални и 

международни инициативи. 

Началната дата на изпълнение на проекта е 1-ви Юни 2021 г., а периодът на 

изпълнение: 2021 г. – 2025 г.  
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• Проект „Полево училище за подводна археология „Древна Месембрия“: 

Синергия в полза на културното наследство“ 

 

Проектът беше представен от д-р Найден Прахов, археолог в Националния 

археологически институт с музей при БАН и директор на Център за подводна 

археология, Созопол. Проектът се реализира в Несебър (древна Месембрия) в 

периода 2018– 2019 г. , като обхваща 14 участника.  

Партньори по проекта са: 

• Фондация „Balkan Heritage” 

• Център по подводна археология, Созопол 

• Нов български университет 

• Institute for Field Reaseach, USA 
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Проектите за полеви училища за проучване на наследството на Балканите 

започват да се реализират от 2008 година, като до момента са реализирани над 

100 проекта за полеви училища в България, Гърция, Северна Македония и Черна 

гора. Участие в полевите училища са взели над 200 ученици от 62 държави. 

Организираното в рамките на проекта полево училище представлява обучителна 

платформа за солидарност в полза на културното наследство, която включва 

много екстензивна работа по проучване на подводното културно наследство. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Какво включват обучителните курсове в полевите училища: 

• Теоретичен модул 

• Практически модул (полева работа, семинари) 

• Екскурзии 
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Участници и ползи от полевите училища: 

• Ученици – получават знания 

и практически опит за 

подводното културно 

наследство; 

• Специалисти – обучават 

учениците; 

• Местните общности – имат 

ползи от полевата работа; 

• Популяризиране на 

местното културно 

наследство. 

 

 

В рамките на проекта са проведени полеви проучвания в Черно море, в района на 

Несебър, като в рамките на двете години, като изследователският екип е поел 

големи отговорности към студентите, за да ги подпомогне в получаването на 

практически знания за полевата работа.  
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В рамките на двете години, в които проектът се реализира са направени нови 

открития в Черно море, като всички открити археологически обекти от 

подводното културно наследство на древна Месембрия са документирани. 

 
 

• Проект BalticRim (Baltic Sea Region Integrated Maritime Cultural Heritage 

Management) 

Проектът беше представен от г-жа Лариса Данаилова от Научния и 

изследователски институт за морско пространствено планиране „Ermak 

NorthWest”, Русия. Проектът е финансиран по програма Interreg „Регион 

Балтийско море“.  

Проект BalticRim събира на едно място археолози и експерти по пространствено 

планиране от страните от Балтийско море с цел интегриране на морското 

културно наследство в плановете за морско пространствено планиране с оглед 

устойчиво управление и опазване на подводните обекти.Проектът цели да 

допринесе за изграждането на култура на стабилност, където разнообразието и 

достъпността на морските атракции и пейзажите ще засилят благосъстоянието на 

гражданите и посетителите, и ще повишат осведомеността за опазването на 

Балтийско море. 

В рамките на проекта са изследвани 9 различни казуса, свързани с подводното 

културно наследство, 3 от които са с трансграничен характер: 
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Като резултат от проекта е създаден и речник “Wikipedia на проекта BalticRim”, 

който има за цел да подобри разбирането и да изясни техническите термини, 

използвани от специалистите по морско пространствено планиране и експертите 

по културно наследство. Всички дефиниции, представени на 

платформата: http://dokuwiki.balticrim.eu/ са пряко свързани с естеството и 

темите на проекта. 

По проекта е създадена и интерактивна игра, посветена на морското 

пространствено планиране за морско културно наследство. Целите на играта са 

заинтересованите страни от морското културно наследство да разберат 

важността на прилагането на интегриран и екосистемен подход при планирането 

и управлението на морето и крайбрежните райони, както и необходимостта от 

хармонизиране на секторите на морската икономика. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
http://dokuwiki.balticrim.eu/index.php?title=Main_Page
http://dokuwiki.balticrim.eu/


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

54 
 

 
 

Интерактивната игра по проект BalticRim е разработена въз основа на 2 други 

съществуващи игри: Играта „Предизвикателството „Морско пространствено 

планиране“ на Университета Bredo в Холандия и играта „Морско пространствено 

планиране – Ако аз бях отговорен за взимането на решения“ на Научно-

изследователския институт по морско пространствено планиране „Ermak 

NorthWest”, Русия.  

Следващата част от презентацията беше посветена на научените уроци от 

изпълнението на проекта: 

• Голям брой от обектите на подводното културно наследство не са проучени 

или дори не са идентифицирани; 

• Управлението и опазването на подводното културно наследство зависи от 

специфичните регионални условия на околната среда, както и от 

икономическите дейности; 

• Международната правна рамка за подводното културно наследство е 

достатъчно силна, но регионалната или националната рамка в повечето 

държави и морски басейни е слаба; 

• Някои от обектите на подводното културно наследство пазят историята на 

редица държави; 
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• Обектите на подводното културно наследство, особено тези, които са 

плътно разположени, допринасят за създаването на защитени територии; 

• Някои подводни обекти все още крият опасности (гориво, експлозиви, 

токсични субстанции); 

• Ниските температури и мътната вода намалява вероятността водолазите да 

открият обекти на подводното културно наследство; 

• Удължаването на туристическия сезон и достъпът до добри дълбочини 

бива улеснено чрез използване на подводни транспортни средства като 

батискафи и подводници. 

В края на презентацията бяха представени някои проектни идеи във връзка с 

темата на събитието, като: 

• идентифициране и картографиране на подводното културно наследство; 

• прилагане на интегриран подход за управление на морското културно 

наследство в Черно море; 

• двустранно сътрудничество: общи експедиции до обекти на подводното 

културно наследство с обща история, прилагане на интегрирани планове за 

морско управление, вкл. за морско пространствено планиране, общи 

проекти за опазването на обектите на морското културно наследство и др. 
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В рамките на заключителната част на събитието бяха споделени виждания и 

предложения по темата на семинара и бяха очертани общи действия за 

проучване и опазване на подводното културно наследство в Черно море. 

 

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБИТИЕТО МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА СЛЕДНИЯ 

АДРЕС: https://blackseablueconomy.eu/327/cma-event-webinar-underwater-

cultural-heritage-and-exploration-potential-sites-black-sea 

 

ПРОЕВЕДЕ СЕ СЪБИТИЕ НА ТЕМА "ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВНОСА НА 

МОРСКА ХРАНА ВЪРХУ ДРЕБНОМАЩАБНИЯ КРАЙБРЕЖЕН ФЛОТ 

НА ЕС", ОРГАНИЗИРАНО ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБСЕРВАТОРИЯ НА 

ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРА (EUMOFA) 

Европейската обсерватория на пазара на продукти от риболов и аквакултура 

(EUMOFA) организира дискусионно събитие на тема „Въздействие на вноса на 

морска храна върху дребномащабния крайбрежен флот на ЕС“, което се 

проведе онлайн на 27.04.2021 г. 

 

Европейски експерти запознаха участниците с теми, които представляват интерес 

за представителите на сектор "Рибарство и аквакултури" в Европа, въз основа на 

наскоро публикувания доклад "Въздействие на вноса на морска храна върху 

дребномащабния крайбрежен флот на ЕС" на EUMOFA. 

Европейският съюз играе значителна роля на международния пазар на морска 

храна като най-големият вносител в света. Нарастващите количества внос на 

морска храна в ЕС могат да окажат влияние и върху собственото производство на 

Съюза и следователно върху бизнеса и живота на европейските рибари и 

веригите за създаване на стойност в рибарството. Въздействието на вноса на 

морска храна върху вътрешното производство на продукти от риболов и 

аквакултури е обект на много по-малко изследвания и политическо внимание, 

отколкото влиянието на (сухоземния) внос на храни върху селскостопанската 

продукция. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://blackseablueconomy.eu/327/cma-event-webinar-underwater-cultural-heritage-and-exploration-potential-sites-black-sea
https://blackseablueconomy.eu/327/cma-event-webinar-underwater-cultural-heritage-and-exploration-potential-sites-black-sea
https://www.eumofa.eu/bg/home
https://nrmbg.com/image/catalog/pdf/2021/EUMOFA-report-Impact-of-imports-on-SSCF.pdf?_t=1618555663
https://nrmbg.com/image/catalog/pdf/2021/EUMOFA-report-Impact-of-imports-on-SSCF.pdf?_t=1618555663


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

57 
 

При изготвяне на доклада са проучени и анализирани данни за вноса на 13 вида 

морска храна в различни страни-членки, като в доклада са разгледани 

подробно три вида морски животни, чийто внос оказва въздействие върху 

дребномащабния крайбрежен риболов в ЕС: 

• шведска треска; 

• френски омар; 

• испански октопод. 

МОЖЕТЕ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С ДОКЛАДА "ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВНОСА НА МОРСКА 

ХРАНА ВЪРХУ ДРЕБНОМАЩАБНИЯ КРАЙБРЕЖЕН ФЛОТ НА ЕС" - ТУК. 

На събитието бяха представени и обсъдени актуални въпроси, свързани с вноса 

на морска храна и дребномащабния крайбрежен риболов на ЕС. 

 

В дискусиите взеха участие Griffin Carpenter и Sebastian Metz (автори на 

изследването) и Raymond Maes (Генерална дирекция "Морско дело и рибарство" 

към Европейската комисия).  Събитието беше модерирано от Valentina Sannino 

(COGEA / EUMOFA). 

По време на събитието лекторите бяха на разположение за дискусии с 

участниците и отговаряне на въпроси. 

За допълнителни въпроси относно събитието, можете да се свържете с екипа на 

EUMOFA на следния имейл адрес: contact-us@eumofa.eu 

http://www.nrmbg.com/
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ПРОВЕДЕ СЕ ВТОРИЯТ КРЪГ НА КОНСУЛТАЦИИ ЗА 

ПОДГОТОВКАТА НА ПРОГРАМА "ЧЕРНОМОРСКИ БАСЕЙН" 

INTERREG NEXT 

Вторият кръг на консултации за подготовката на програма "Черноморски 

басейн" Interreg NEXT беше отворен до 9 април 2021 г. 

 

През месец февруари 2021 г. е проведен първият кръг от консултации, в резултат 

на който са потвърдени областите на интерес на програмата. 

ТРИТЕ ОБЛАСТИ НА ИНТЕРЕС СА: 

По Цел на политиката 1 (PO1) „по-конкурентоспособна и по-интелигентна 

Европа и нейните съседни държави чрез насърчаване на иновативна и 

интелигентна икономическа трансформация“: 

• Развитие и повишаване на капацитета за научни изследвания и иновации и 

усвояване на съвременни технологии; 

По Цел на политиката 2 (PO2) „по-екологичен, нисковъглероден преход към 

нулева въглеродна икономика и устойчива Европа и нейните съседни страни 

чрез насърчаване на чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини 

инвестиции, кръгова икономика, смекчаване на климатичните промени и 

адаптиране, и предотвратяване и управление на риска“: 

• Насърчаване на адаптирането към изменението на климата и 

предотвратяване на риска от бедствия, устойчивост, като се вземе 

предвид екосистемния подход; 

• Подобряване защитата и опазването на природата, биологичното 

разнообразие и зелената инфраструктура, включително в градските 

райони, и намаляване на всички форми на замърсяване. 

http://www.nrmbg.com/
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Основната цел на процеса на програмиране е да идентифицира и детайлизира 

областите на действие и потенциалните специфични дейности, които да бъдат 

насърчавани и финансирани по програмата. 

Заинтересованите страни имаха възможност да 

участват във втория кръг на консултациите, като 

попълнят онлайн въпросник, в съответствие със своята 

област на опит, в срок до 9 април 2021 г. 

ВЪПРОСНИЦИТЕ СА ДОСТЪПНИ НА СЛЕДНИТЕ ЛИНКОВЕ: 

• Въпросник по Цел на политиката 1 (PO1) 

• Въпросник по Цел на политиката 2 (PO2) 

Допълнителна информация:  

Black Sea » Second round of consultation for the preparation of the Interreg NEXT Black 

Sea Basin Programme (blacksea-cbc.net) 

 

В НАЧАЛОТО НА АПРИЛ СТАРТИРАХА ПУБЛИЧНИТЕ 

КОНСУЛТАЦИИ ПО ДОКЛАД ЗА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА 

МОРСКИ ПРОСТРАНСТВЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

2021-2035 Г. 

В началото на месец април 2021 г. Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството започна консултации по Доклад за Екологична оценка на 

Морски пространствен план на Република България 2021-2035 г. и 

приложенията към него (Доклад за оценка на степента на въздействие, Задание 

за обхват и съдържание на екологична оценка (ЕО), литературни източници, 

справка за проведени консултации по Заданието за обхват и съдържание на ЕО, 

нетехническо резюме, албум с карти) и проект за Морски пространствен план 

на Република България (2021-2035 г.). 

 

Мотивите за възлагане разработването на Морски пространствен план на 

Република България (МППРБ) са повишеният натиск върху морските 

http://www.nrmbg.com/
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пространства, влошаването на състоянието на морската околна среда и загубата 

на биоразнообразие, налагащи прилагането на интегрирана морска политика, 

както и задължението за прилагане на рамковите директиви на ЕС -  за водите 

(2000/60/ЕО), за морска стратегия (2008/56/ЕО) и за морско пространствено 

планиране (2014/89/ЕС).  

 

Териториалният обхват на плана е определен в Закона за морските 

пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република 

България (ЗМПВВППРБ) и включва морските пространства съгласно чл. 5 ал. 1 и 

крайбрежните морски води съгл. § 1, т. 54 от ДР на Закона за водите. Изискванията 

да се интегрира морското пространствено планиране с интегрираното 

управление на крайбрежните зони, да се изследват взаимодействията между 

морето и сушата, налагат да се проследят дейностите на брега, които въздействат 

върху прилежащите морски пространства. Те са проследени в крайбрежната 

територия от зона А (100 м) и зона Б (2 км) съгласно Закона за устройство на 

Черноморското крайбрежие. 

Главна цел на Морския пространствен план е създаването на условия за 

устойчив растеж на морската икономика, за постигане на стабилно развитие на 

българския черноморски регион, чрез ефективно използване на природните 

ресурси, съобразено с изискванията за интегрирано опазване на морската 

среда. Той трябва да съвмести безконфликтно съществуващи и бъдещи дейности 

по използване на морските пространства, отчитайки мерките за постигане на 

добро състояние на морската околна среда на Програмата от мерки към Морската 

стратегия на Р. България. 

http://www.nrmbg.com/
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Проф. д-р арх. Веселина Троева, ръководител на проекта за изготвяне на Морски 

пространствен план на Република България за периода 2021 - 2035 г., представи 

презентация на проекта по време на заседание на Третата годишна среща на 

Националната Рибарска Мрежа, проведена в Стара Загора на 15 октомври 2020 

г. Презентацията можете да видите ТУК. 

Специфичните цели на Морския пространствен план са съобразени с 

изискванията на Директива 2014/89/ЕС и на ЗМППВВППРБ и определят 

задачите, които трябва да бъдат изпълнени: 

i) анализ на състоянието на морските пространства на база налична информация;  

ii) анализ на ресурсите в морските пространства (биологични, минерални, 

материални);  

iii) анализ на дейности и ползвания в морските пространства, конфликтни точки  и 

зони и потенциал за безконфликтно интегриране;  

iv) разработване на прогнозни сценарии и избор на предпочитан вариант при 

съчетание на икономически, социални и екологични цели;  

v) определяне на визия и стратегически цели за развитие към избраните 

хоризонти – краткосрочен до 2024 г. и дългосрочен до 2035 г.; и  

vi) разработване на процедури за прилагане, управление, изпълнение, 

наблюдение и контрол. 

Публичните консултации стартираха на 09.04.2021 г. Коментари и становища по 

Докладите за Екологична оценка и приложенията към тях могат да бъдат 

представени в срок 30 дни от публикуването на съобщението на официалния 

уебадрес на Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

(МРРБ), както и в електронен вид на e-mail адрес: oprd@mrrb.government.bg. 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ В ПОСОЧЕНИЯ СРОК ЗА КОНСУЛТАЦИИ 

МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С: 

• Проф. д-р арх. Веселина Троева на ел. поща office@ncrdhp.bg тел. 02 980 

0308, мобилен 0879 833 073 - за Морски пространствен план на Република 

България (2021-2035 г.); 

• Доц. д-р. инж. Росица Николаева, ел. поща rositca.nikolaeva@gmail.com, 

Мобилен телефон: 0888 142 747 - за Доклад за Екологична оценка. 
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• Урб. Ивайло Стоянов – началник на отдел „Стратегическо планиране и 

програмиране“, Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за 

регионално развитие“, Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството“ – ел. поща: istoyanov@mrrb.government.bg, тел. 02 

9405 627. 

ПРИЛОЖЕНИ ДОКУМЕНТИ:  

• Доклад за Екологична оценка на МППРБ; 

• Доклад за оценка на степента на въздействие върху защитени зони на 

МППРБ; 

• Проект на МППРБ. 

ИЗТОЧНИК НА ИНФОРМАЦИЯ: 

Консултации по Доклад за екологична оценка на Морски пространствен план на 

Република България 2021-2035 | МРРБ (mrrb.bg) 

Морски пространствен план (ncrdhp.bg) 

НАЦИОНАЛНИЯТ ЦЕНТЪР ЗА ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ НАБИРА 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ОПРЕДЕЛЯНЕТО 

НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МОРСКОТО 

ПРОСТРАНСТВО МЕЖДУ ГРАДОВЕТЕ КОНСТАНЦА И ВАРНА 

Националният център за териториално развитие набира предложения за 
приоритети, които да бъдат обхванати в следващите 20 г. в съответствие със 
секторните политики и одобрените нови стратегически документи във връзка с 
реализирането на проект "Трансгранично морско пространствено планиране за 
Черно море, България и Румъния" (MARSPLAN-BS II) и определянето на 
стратегически цели за развитие на морското пространство между градовете 
Констанца и Варна. 

Предложените приоритети трябва да бъдат съобразени със заложените цели за 
син растеж и опазване на морската среда в национални, регионални и 
Европейски документи, свързани с Черноморския регион. 

Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа кани всички свои 
членове и заинтересовани страни да споделят своите виждания относно 
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приоритетите за развитие на морското пространство между градовете 
Констанца и Варна като ги изпращат на имейл адрес: office@ncrdhp.bg 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:  

Националният център за териториално развитие 
• Тел: 02/9 800 308, 
• E-mail: office@ncrdhp.bg, regdev@ncrdhp.bg 
• Уебсайт: www.ncrdhp.bg/ 

ПРОЕКТ "ТРАНСГРАНИЧНО МОРСКО ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ ЗА ЧЕРНО 
МОРЕ, БЪЛГАРИЯ И РУМЪНИЯ" (MARSPLAN-BS II) 

Интегрираната морска политика (ИМП) е най-адекватният подход за запазване 

доброто състояние на морската околна среда, а така също и за създаване на 

възможно най-добър инвестиционен климат за устойчиво използване на 

потенциала на морето, включително за създаването на нови работни места и 

устойчив „син“ икономически 

растеж. Морското пространствено планиране 

(МПП) е публичен процес за анализ и 

планиране на човешките дейности в морското 

пространство за постигане на икономически, 

екологични и социални цели. Крайната цел е 

да се изготвят пространствени планове, които 

да определят ефективното използване на 

морското пространство за различните морски 

дейности и за устойчивото използване на морските и крайбрежните ресурси. По 

този начин се създава рамка за съгласувано, прозрачно и устойчиво вземане на 

решения, въз основа на обективни данни. Прилагането на екосистемен подход и 

трансграничното сътрудничество са от особено значение за насърчаване на 

устойчивото развитие и растеж на морските и крайбрежните икономики. 

Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за морско дело и рибарство 

(ЕФМДР) на Европейския съюз и се реализира в периода 01.07.2019 - 30.06.2021 

г. с общ бюджет: 1 562 099 евро. 

 

http://www.nrmbg.com/
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Дейности по проекта: 
Основните дейности по проекта са свързани с: 

• изработване на морските пространствени планове за България и 
Румъния с актуализиран ГИС модел и база данни, базирани на резултатите 
от първия проект MARSPLAN-BS; 

• разработване на обща стратегия на МПП за трансграничния регион на 
България и Румъния, като се адресират и взаимодействията суша-море и 
концепцията за многофункционалното използване на морското 
пространство; 

• осигуряване на ефективно участие на заинтересованите страни в 
националния и трансграничния процес на МПП и споделяне на добри 
практики за Черно море от България и Румъния. 

Основни цели на проекта: 

• Да подкрепи съгласуваното, междусекторно морско пространствено 
планиране в България и Румъния в рамките на Директива 2014/89/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета и да създаде дългосрочен механизъм 
за трансгранично сътрудничество в Черноморския басейн в областта на 
МПП. 

• Да подпомогне изграждането на капацитета на Компетентните органи в 
България и Румъния за изпълнение на МПП, както и разработването на 
морските пространствени планове в двете страни въз основа на 
резултатите от вече изпълнения проект MARSPLAN-BS (2015-2018 г.). 

Партньори по проекта: 
• Координатор — Министерство на регионалното развитие и 

благоустройството, България; 
• Министерство на регионалното развитие и публичната администрация, 

Румъния; 
• „Национален център за териториално развитие“ ЕАД, България; 
• Институт за морски изследвания „Григоре Антипа“, Румъния; 
• Център за брегови и морски изследвания, България; 
• Национален институт за изследвания и развитие за морска геология и 

геоекология (ГЕОЕКОМАР) , Румъния; 
• Овидиус Университет Констанца, Румъния; 
• Висше военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“, България. 

 

http://www.nrmbg.com/
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ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 

(ИАРА) ОТКРИ КОНКУРС ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА 

СТОПАНСКИ РИБОЛОВ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАН УРЕД – ДАЛЯН 

„СВЕТИ СТЕФАН“ 

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) провежда конкурс 
за получаване на разрешително за стопански риболов със специализиран уред 
– далян „Свети Стефан“ с местонахождение землището на община Созопол. 
 

Оферта за участие в конкурса може да подаде всяко заинтересовано юридическо 
лице или едноличен търговец, или негов представител, 
отговарящи  на определените в Заповедта на изпълнителния директор на ИАРА, 
минималните изисквания. Там са разписани и критериите за оценка на 
подадените оферти. 

 
Техническите параметри на специализирания уред са следните: 

• Дълбочина: 8-12 метра 
• Дължина на хавлията: 120 метра 
• Размери на къщата: 120/20 метра 
• Размер на окото на торбата: 6 мм 

Минималната цена за усвояване на ресурс от риба и други водни организми чрез 
използване на специализирания уред за 10-годишен период е в размер на 5 400 
лева. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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Офертите следва да бъдат подадени в деловодставото на ИАРА на адрес: гр. 
Бургас, ул. "Княз Александър Батенберг" №1 в срок до 40-тия ден, считано от 
денят, следващ датата на публикуване на заповедта на интернет страницата на 
ИАРА. 
 
ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:  

• Вела Динкова, старши експерт в дирекция "Управление на рибарството и 
опознаване на рибните ресурси" в ИАРА 

o Тел.: 056/876079, 0886 610 223 
o e-mail: vela.dinkova@iara.government.bg 

• Димитрина Чакърова, главен експерт в дирекция "Управление на 
рибарството ии опознаване на рибните ресурси" в ИАРА 

o Тел.: 056/876077, 0887 213 636 
o e-mail: dimitrina.chakarova@iara.government.bg 

 
ТОЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТУК. 
НЕОБХОДИМАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЩЕ НАМЕРИТЕ ТУК. 
 

ИНСТИТУТЪТ ПО РИБНИ РЕСУРСИ - ВАРНА ОБЯВИ ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА ЗА НАЕМ НА КОРАБ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Институтът по рибни ресурси – Варна обяви обществена поръчка за наем на 

кораб с прогнозна стойност до 34 200 лева. Целта е провеждане на научни 

изследвания, обучение и демонстрации на научно-техническо оборудване за 

нуждите на института. 

 

Досегашната практика е да бъде наеман действащ риболовен кораб. През 

миналата година институтът се разделя с построения през 1979 г. научно-

изследователски кораб „Проф. Ал. Вълканов“.  

При изпълнение на поръчката следва да се предостави под наем кораб с 

оборудване и екипаж за провеждане на научни изследвания, обучение и 

демонстрации на научно-техническо оборудване за нуждите на ИРР-Варна, чрез 

представяне на съвременни технически устройства за мониторинг на рибни и 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
http://iara.government.bg/wp-content/uploads/2021/04/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4-%D1%81%D0%B2.-%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD.pdf
http://iara.government.bg/wp-content/uploads/2021/04/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf
https://www.ifrvarna.com/index.php/bg/
https://app.eop.bg/today/120640
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нерибни ресурси в Черно море, монтирани на борда на кораба, с цел тяхната 

експлоатация по време на провеждането на пилотни тестове, обучение и 

демонстрации. 

Проучванията, обучението и демонстрациите ще се локализират в български 

териториални води и прилежащата зона пред българския бряг на Черно море в 

зоната нос Калиакра - нос Емине включително. 

Начинът на възлагане беше 

открита процедура, а 

прогнозната стойност - 34 200 

лева без ДДС. 

Срокът за получаване на 

оферти или на заявления за 

участие беше до 20 април 2021 

г. (вторник), 23:59 часа. 

 

МОДЕРНИЗИРАТ ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА 

КОРАБИТЕ С ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ОТ БРЕГА С ЦЕЛ НАМАЛЯВАНЕ НА 

ЗАМЪРСЯВАНЕТО, ГЕНЕРИРАНО ОТ ПЛАВАТЕЛНИ СЪДОВЕ В 

БЪЛГАРСКИТЕ ПРИСТАНИЩА 

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ подготвя 

инфраструктурата за захранване на корабите с електроенергия от брега, което 

цели намаляване на замърсяването, генерирано от плавателни съдове в 

българските пристанища. 

 

Държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е част от 

международен консорциум по проект "EALING – Европейско водещо действие 

за брегово захранване с електричество на кораби в пристанищата", 

съфинансиран по Механизма за свързване на Европа. В контекста 

http://www.nrmbg.com/
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на Европейския зелен пакт, който има за цел да подготви прехода към нулеви 

емисии на парникови газове, определя използването на електричество в 

морския транспорт като основно предизвикателство за преминаване към по-

конкурентоспособни и устойчиви трансевропейски мрежи (TEN-T) в бъдеще. 

Захранването на кораби с електроенергия от брега се счита за привлекателно 

решение за намаляване на замърсяването, генерирано от плавателни съдове в 

пристанищата на ЕС. 

Проектът включва изготвяне на проучвания във връзка с пристанищното 

оборудване, инфраструктурата, експлоатационните характеристики и 

безопасността, с цел ускоряване на развитието и внедряването на 

електрификация на пристанищата, участващи в консорциума EALING. 

Предстои да бъде извършен анализ на регулаторната рамка за брегово 

захранване с електричество на корабите, когато са в пристанищата, както и 

проучване на морските стандарти и изготвяне на технически анализи за 

необходимата инфраструктура за брегово подаване на електричество в 

пристанищата.  

• Обща стойност на проекта: 6 960 

240,00 евро 

• Бюджет на ДП „Пристанищна 

инфраструктура“: 248 212,00 евро 

• Начало на проекта: 01.06.2020 г. 

• Край на проекта: 30.06.2023 г. 

 

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА: 

В проекта участват 22 партньора от Испания, Германия, Гърция, Италия, 

България, Румъния, Словения, Ирландия и Португалия. Пристанищата, 

участващи в проекта и целящи да извършат необходимите проучвания с цел 

бъдещо внедряване на система за захранване с електричество от брега и за 

изпълнение на инвестиционния им план, са следните: Валенсия, Барселона, 

Хуелва, Хихон, Венеция, Анкона, Триест и Монфалконе, Венеция, Бургас, 

Констанца, Пирея, Рафина, Варна, Копер, Лейксос, Пристанища на Азорските 

острови, и Ирландски Пристанища. 

http://www.nrmbg.com/
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СТАРТИРА ПРОГРАМАТА ЗА 2021 Г. НА УНИВЕРСИТЕТА ЗА 

ДРЕБНОМАЩАБЕН РИБОЛОВ В СРЕДИЗЕМНО И ЧЕРНО МОРЕ 

Стартира програмата за 2021 г. на Университета за дребномащабен риболов в 

Средиземно и Черно море („SSF University“). 

 

Платформата "Приятели на дребномащабния риболов", създадена и 

поддържана от Организацията на ООН по прехрана и земеделие, съобщи за 

старта на програмата на Университета за дребномащабен риболов за 2021 г. 

Програмата е достъпна онлайн на следния адрес: 

http://www.fao.org/gfcm/activities/fisheries/small-scale-fisheries/ssfuniversity/  

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА УНИВЕРСИТЕТЪТ ЗА ДРЕБНОМАЩАБЕН РИБОЛОВ? 

Университетът за дребномащабен риболов 

произлиза от Регионалния план за действие 

за дребномащабния риболов в 

Средиземно и Черно море (RPOA-SSF)и е 

предназначен да предложи 

на дребномащабните рибари и риболовци 

от целия регион възможност да обменят 

опит, да споделят добри практики и да се 

учат един от друг. 

 

 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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https://nrmbg.com/regionalen-plan-za-deistvie-za-drebnomashtabniya-ribolov-v-sredizemno-i-cherno-more?search=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5&description=true
https://nrmbg.com/regionalen-plan-za-deistvie-za-drebnomashtabniya-ribolov-v-sredizemno-i-cherno-more?search=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5&description=true
https://nrmbg.com/regionalen-plan-za-deistvie-za-drebnomashtabniya-ribolov-v-sredizemno-i-cherno-more?search=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%20%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5&description=true
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КАК РАБОТИ УНИВЕРСИТЕТЪТ ЗА ДРЕБНОМАЩАБЕН РИБОЛОВ? 

УНИВЕРСИТЕТСКАТА ПРОГРАМА ЗА ДРЕБНОМАЩАБЕН РИБОЛОВ ЗА 2021 Г. СЕ 

СЪСТОИ ОТ 5 КУРСА, СЪОБРАЗЕНИ С ОСНОВНИТЕ ТЕМИ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПЛАН 

ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ РИБОЛОВ В СРЕДИЗЕМНО И ЧЕРНО МОРЕ 

(RPOA-SSF): 

• Насърчаване на силни и иновативни вериги за създаване на стойност в 

дребномащабния риболов (май - юли 2021 г.); 

• Достоен труд и социална защита (септември 2021 г.); 

• Процеси на управление на участието (октомври 2021 г.); 

• Сътрудничество между дребномащабни рибари и учени: стратегия за 

подобряване на научните изследвания, събирането на данни и 

управлението на рибарството (ноември 2021 г.); 

• Дребномащабни рибари: пазители на променящата се морска среда 

(декември 2021 г.). 

Всеки курс ще се състои от поредица от семинари по избрани теми (за повече 

информация, вижте пълната програма ТУК) 

Предвид пандемията COVID-19 всички курсове на университета за 2021 г. се 

предвижда да се провеждат онлайн. 

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН УНИВЕРСИТЕТЪТ ЗА ДРЕБНОМАЩАБЕН РИБОЛОВ? 

Университетът за дребномащабен риболов е предназначен за заинтересовани 

страни в дребномащабния риболов, по-специално за дребномащабни рибари, 

работници в риболова и представители на организации за дребномащабен 

риболов, активни в сектора в региона на Средиземно и Черно море. За 

улесняване на участието ще бъде осигурен устен превод на арабски, английски, 

френски и испански. Допълнителни езици могат да бъдат добавени в зависимост 

от интереса и езиковите нужди на регистрираните участници. 

КАК МОЖЕ ДА СЕ УЧАСТВА В УНИВЕРСИТЕТА ЗА ДРЕБНОМАЩАБЕН РИБОЛОВ? 

Заинтересованите страни в дребномащабния риболов са поканени да 

попълнят онлайн формуляра за регистрация ТУК, като изберат курсовете, които 

представляват интерес за тях. Регистрацията за всеки курс ще приключи една 

седмица преди началото на курса. Конкретни инструкции за достъп до курса, 

http://www.nrmbg.com/
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=khKSN7vbGkqXopMs6lHwh_Hw5x0FWNpPmuA9QpfbNXxUN1lSNDRLN1dYRkpGRlZUWlEzR0lIUzdXUSQlQCN0PWcu


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

71 
 

включително данни за вход, ще бъдат споделени с регистрираните участници в 

дните преди началото на курса. 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ И ИНФОРМАЦИЯ, НА ИМЕЙЛ: 

RPOA-SSF@gfcmonline.org 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗАПОЧВА ОБЩЕСТВЕНИ 

КОНСУЛТАЦИИ СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ С ЦЕЛ 

ОЦЕНЯВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЯТА ЗА ПАРТНЬОРСТВО В 

ОБЛАСТТА НА УСТОЙЧИВОТО РИБАРСТВО 

Обратната връзка на заинтересованите страни относно Споразуменията за 

партньорство в областта на устойчивото рибарство (Sustainable Fisheries 

Partnership Agreements - SFPA), които ЕС сключва с трети страни, е от 

изключително значение за извършването на оценка на Споразуменията, и 

поради това до 23.06.2021 г. Европейската комисия провежда обществени 

консултации по темата. 

 

Европейската комисия кани всички граждани и заинтересовани страни, въз 
основа на своя опит и познания, да изразят своето 
мнение и виждания относно Споразуменията за 
партньорство в областта за устойчивото рибарство 
и тяхното прилагане. 

ИЗРАЗЕТЕ СВОИТЕ ВИЖДАНИЯ ПО ТЕМАТА КАТО 
ПОПЪЛНИТЕ ТОЗИ ВЪПРОСНИК ДО 23.06.2021 Г. 

Допълнителна информация за обществената 
консултация може да бъде намерена на уебсайта „Кажете си думата“. 

 

ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАЦИЯ ЩЕ СПОМОГНЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЦЕНКА НА: 
• рамката за управление, която Споразуменията за партньорство в областта 

за устойчивото рибарство създават; 
• въздействието, което Споразуменията за партньорство имат в ЕС и страните 

партньори; 

http://www.nrmbg.com/
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• степента, до която се постигат очакваните цели. 

Направените препоръки от извършената консултация и оценка ще послужат за 
подобряване на споразуменията в бъдеще, с цел да се засили тяхното 
въздействие и приложимост за ЕС и страните партньори. 

 

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ СПОРАЗУМЕНИЯТА ЗА ПАРТНЬОРСТВО В ОБЛАСТТА ЗА 
УСТОЙЧИВОТО РИБАРСТВО (SUSTAINABLE FISHERIES PARTNERSHIP AGREEMENTS - 
SFPA)?  

Споразуменията за партньорство в областта за устойчивото рибарство са 
прозрачен, последователен и взаимноизгоден инструмент, който подобрява 
управлението на рибарството с цел устойчива експлоатация, снабдяване с риба 
и развитие на рибарския сектор в страните - партньори. 

Споразуменията за партньорство в областта за устойчивото рибарство позволяват 
на плавателните съдове на ЕС да извършват улов на излишни рибни запаси 
в изключителната икономическа зона (ИИЗ) на трети страни. Споразуменията 
осигуряват еднакви правила, научно управление и социално овластяване, 
поставяйки акцент върху екологичната устойчивост, местния растеж, правата на 
човека и споделената отчетност. 

Споразуменията за партньорство се фокусират и върху опазването на ресурсите 
и устойчивостта на околната среда, като гарантират, че всички плавателни 
съдове на ЕС са обект на еднакви правила за контрол и прозрачност. В същото 
време, във всички протоколи към споразуменията за партньорство в областта на 
устойчивото рибарство има включена клауза относно зачитането на правата на 
човека. 

Два вида споразумения: 

• споразумения за риба тон - позволяват на плавателни съдове на ЕС да 
преследват мигриращите запаси на риба тон, по време на тяхното 
движение около крайбрежните райони на Африка и през Индийския океан; 

• смесени споразумения - осигуряват достъп до широк спектър от рибни 
запаси в изключителната икономическа зона на страната - партньор. 

Влезли в сила протоколи с трети държави: 

Понастоящем ЕС има издадени и влезли в сила 13 протокола за Споразумения за 
партньорство в областта за устойчивото рибарство с трети страни: 

http://www.nrmbg.com/
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• 9 споразумения за риба тон: с Кабо Верде, Либерия, Кот д'Ивоар, Сао Томе 
и Принсипи, острови Кук, Сейшелски острови, Мавриций, Сенегал и Гамбия 
(с компонент за улов на риба хек за последните две страни); 

• 4 смесени споразумения: Гренландия, Мароко, Мавритания и Гвинея-
Бисау. 

"Неактивни" споразумения 

ЕС също така има 7 „неактивни“ споразумения: с Габон, Екваториална Гвинея, 
Кирибати, Мадагаскар, Микронезия, Мозамбик и остров Соломон. Под 
„неактивни споразумения“ се разбира държави, които имат влязло в сила 
Споразумение за партньорство в областта на устойчивото рибарството, но няма 
действащ протокол за прилагане. Следователно корабите на ЕС нямат право да 
извършват улов на рибни запаси във води под режима на неактивни 
споразумения. 

ОТ НАЧАЛОТО НА 2021 Г. ЕВРОПЕЙСКА ОБСЕРВАТОРИЯ НА 

ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ (EUMOFA) 

ВКЛЮЧВА В СВОИТЕ МЕСЕЧНИ БЮЛЕТИНИ ДАННИ ЗА 

РИБАРСКИЯ СЕКТОР В БЪЛГАРИЯ 

От началото на 2021 г. България попада сред изследваните държавите-членки 

на ЕС, чиито данни от сектор "Рибарство и аквакултури" ще бъдат включвани в 

месечните бюлетини на Европейска обсерватория на пазара на продукти от 

риболов и аквакултури (EUMOFA).  

 

 

http://www.nrmbg.com/
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Второто месечното издание за 2021 г. на бюлетина на Европейска обсерватория 

на пазара на продукти от риболов и аквакултури (EUMOFA) разглежда следните 

направления в сектор "Рибарство и аквакултури" в ЕС: 

• Първа продажба на риба и рибни продукти в Европа - сравнителни данни 

по страни, основни рибни видове и равнище на цените; 

• Внос от страни извън ЕС - Средноседмични цени за внос в ЕС на избрани 

продукти от избрани страни на произход; 

• Консумация - консумация на риба и рибни продукти на домиканствата в 

ЕС; 

• Казуси - Рибарство и аквакултури в Южна Африка; Сафрид в ЕС; 

• Глобални акценти; 

• Макроикономически контекст - Морско гориво, потребителски цени и 

обменни курсове. 

 

АКЦЕНТИ ОТ НАСТОЯЩИЯ МЕСЕЧЕН БЮЛЕТИН НА EUMOFA: 

Според данните, събрани от Европейска обсерватория на пазара на продукти от 

риболов и аквакултури (EUMOFA), за периода януари-ноември 2020 Естония и 

Литва са единствените изследвани страни, които отбелязват увеличение както 

стойност на първата продажба, така и като обем, спрямо данни за същия период 

за 2019 г. В Литва увеличението е рязко (със 154 % като обем и 33 % като стойност) 

поради по-голямото предлагане на херинга и цаца. В България, Белгия, Дания, 

Франция, Италия, Холандия, Полша и Швеция отчитат намаление както по 

отношение на обема на първата продажба, така и на стойността. Регистрираният 

спад в България е 47 % в обема от продажби и 37 % в стойността на продажбите 

на риба и рибни продукти.  

От 2018 до 2020 г. цените на живи, пресни или охладени миди, внесени в ЕС от 

Норвегия, варират от 2,04 до 7,09 евро/кг. През 2020 г. както цената, така и 

обемът показва тенденция на спад. 

През последните четири години немските потребители са похарчили най-много 

за килограм прясна атлантическа треска (средно 18,00 евро/кг) в сравнение с 

Франция (16,80 евро/кг) и Холандия (16,30 евро/кг) . 

http://www.nrmbg.com/
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През 2019 г. вносът на рибни продукти и продукти от аквакултури в ЕС от Южна 

Африка възлиза на над 295 милиона евро и 80,597 тона. Хек, калмари и рибно 

брашно съставляват основния дял от вноса в ЕС. 

Най-големият пазар за сафрид, изнасян от ЕС, е Египет. През 2019 г. износът за 

страната достигна 54 000 тона на стойност 51 милиона евро, което представлява 

50% от общия обем на износа и 47% от стойността. 

През януари 2021 г. ЕС и Гренландия приключват преговори за ново 

четиригодишно споразумение за партньорство за устойчиво рибарство, което 

е третото най-важно споразумение в ЕС във финансово отношение. 

МЕСЕЧНИЯТ БЮЛЕТИН 02/2021 Г. НА EUMOFA МОЖЕТЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ ТУК. 

НОВА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПОЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА 

ДИРЕКТНАТА ПОДКРЕПА, КОЯТО ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

ПРЕДОСТАВЯ ПО ЛИНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО 

ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 

От 1 април 2021 г. нова изпълнителна агенция пое управлението на директната 

подкрепа, която Европейската комисия предоставя по линия на Европейския 

фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА). 

 

С прилагането на новия дългосрочен бюджет на ЕС, някои програми на ЕК, които 

досега се управляваха от Европейската изпълнителна агенция за малките и 

средните предприятия (EASME) преминават към новата Европейска 

изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда 

(European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency - CINEA). 

От 1 април 2021 г. Европейският фонд за морско дело и рибарство 

(ЕФМДР), Програма LIFE, Енергийна ефективност към програма „Хоризонт 

2020“ и част от инициативата Социално предизвикателство „Действия в областта 

на климата, околна среда, ресурсна ефективност и суровини" към „Хоризонт 

2020“ преминаваха под ръководството на новата агенция. 

http://www.nrmbg.com/
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Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната 

среда CINEA е създадена от Европейската комисия (EU2021 / 173) и започна 

своята дейност на 1 април 2021 г. 

CINEA ще подкрепи изпълнението на Европейската зелена сделка, като 

управлява съответните програми на Съюза с общ бюджет от 52 млрд. евро за 

периода 2021-2027 г., включително части от програмата Хоризонт Европа, LIFE, 

Европейският фонд за морско, дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА), Фонда 

за иновации в климата, Механизма за финансиране на възобновяемата енергия 

и части от Механизма за свързване на Европа.  

Европейският фонд за морско дело и рибарство скоро ще бъде заменен от 

новия Европейски фонд за морско рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) - 

амбициозен пакет за подкрепа при прилагането на Общата политика в областта 

на рибарството (ОПОР), морската политика на Съюза и програмата на ЕС за 

международно управление на океаните. Звеното на управление на ЕФМДР на 

Европейската изпълнителна агенция за малките и средните предприятия (EASME) 

ще се превърне в Звено за устойчива синя икономика на CINEA. Възможностите 

за финансиране ще бъдат публикувани през първата половина на 2021 г. 
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ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ НАМЕРИТЕ НА: 

• Уебсайта на настоящата програма на ЕФМДР:  

Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) | Рибарство (europa.eu) 

• Уебсайта на Европейската изпълнителна агенция за малките и средните 

предприятия (EASME):  

EASME | Executive Agency for SMEs (europa.eu) 

• YouTube канала на Европейска изпълнителна агенция за климата, 

инфраструктурата и околната среда (CINEA):  

CINEA - European Commission Executive Agency - YouTube 

 

СЪВМЕСТНИЯТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР НА ЕВРОПЕЙСКАТА 

КОМИСИЯ СТАРТИРА НОВА РУБРИКА, ИЗЦЯЛО ПОСВЕТЕНА НА 

ВОДОРАСЛИТЕ 

Съвместният изследователски център на Европейската комисия създаде нова 

рубрика на своята уеб страница „Знание за политики “, която е специално 

посветена на водораслите. 

 

Новата уеб страница съдържа факти и данни за производството на биомаса от 

водорасли в Европа, включително карта, показваща местата за производство. На 

нея са представени и полезни връзки към текущи изследователски проекти, 

скорошни публикации и друга полезна информация. 

Терминът „водорасли“ обхваща два типа водорасли - едноклетъчни 

микроалгае или т.нар. бактерии, които се отглеждат в открити водоеми или 

затворени системи. Другото значение на термина "водорасли" 

обхваща макроалгае, които се отглеждат в системи за аквакултури или се 

събират от диви запаси. Водораслите имат изключително разнообразни по 

своето приложение. Могат да се използват при производството на храни и 

фуражи, козметика, във фармацевтичната промишленост, при производството 

на пластмаси, торове и горива, като непрекъснато се откриват нови приложения 

на водораслите. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_bg
https://ec.europa.eu/easme/en
https://www.youtube.com/channel/UCDic9AVxO1PP1SqoKbHMwrA


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

78 
 

 

Поради тази причина производството на биомаса от водорасли се увеличава в 

световен мащаб още от 50-те години на миналия век. В ЕС обаче те все още 

представляват до голяма степен ценен ресурс, който не е усвоен. През 2016 г. 

производството на биомаса от водорасли в ЕС допринася едва за 0,28 % от 

световното производство. Но производството се засилва и междувременно 

производствените заводи присъстват в повечето страни на ЕС. Като 

възобновяема нисковъглеродна суровина, с голям потенциал за създаване на 

нови пазари и работни места в крайбрежните райони, водораслите ще играят 

основна роля в амбицията за устойчив растеж на Европейската зелена 

сделка. Не само за неутралността по отношение на въглерода, но също така и 

за биологичното разнообразие, кръговата икономика и Стратегията "От 

фермата до трапезата" за изграждане на устойчива хранителна система. 

В световен мащаб водораслите биват предимно отглеждани като аквакултурно 

производство. В Европа обаче, по данни от 2016 г., 98% от биомасата на 

макроводорасли се добива от диви запаси, като постепенно и системите за 

аквакултури започват да добиват популярност. 

Прибирането на дивата реколта обаче има и своите рискове. Изобилието на 

няколко стопански използвани вида в Европа вече е намаляло в някои региони 

поради прекомерното добиване на водорасли. Също така глобалното 

затопляне, лошото качество на водата и въвеждането на неместни видове играят 

роля за намаляване на естествените ресурси от водорасли. Затова е необходимо 

и много важно да се гарантира, че ресурсите от водорасли се експлоатират по 

устойчив начин. 

През 2022 г. Европейската комисия ще представи Стратегия за водораслите за 

насърчаване на тяхното устойчиво производство и потребление. Очаквайте 

предстоящи обществени обсъждания по темата! 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_bg
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Algae biomass | Knowledge for policy (europa.eu) 

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМА НА САЙТА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ 

ПРЕДОСТАВЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ ЗА 6 СЕКТОРА НА СИНЯТА 

ИКОНОМИКА НА ЕС 

Данните и графиките, представени в платформата на сайта на Европейската 

комисия, показват икономическите показатели, използвани за установените 

сектори в доклада на ЕС за синята икономика. 

 

Шестте сектора на синята икономика включват:  

1. Крайбрежен туризъм; 

2. Морски живи ресурси; 

3. Морски неживи ресурси;  

4. Пристанищни дейности;  

5. Корабостроене и ремонт; 

6. Морски транспорт.  

 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/bioeconomy/topic/algae-biomass_en
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Различни филтри позволяват персонализиране на данните от гледна точка на: 

• подсектор; 

• дейност; 

• държава-членка; 

• индикатор; 

• период от време. 

 

 
 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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ПЛАТФОРМАТА СЪДЪРЖА МНОГО ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА 

СИНЯТА ИКОНОМИКА В ЕС, ПОЗВОЛЯВАЙКИ ДА СЕ ПОЛЗВАТ И АНАЛИЗИРАТ 

ДАННИ ЗА БРУТНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ, БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ И ДОБАВЕНАТА 

СТОЙНОСТ, КОЯТО ТЕ ГЕНЕРИРАТ, В РАЗЛИЧНИТЕ СЕКТОРИ НА СИНЯТА 

ИКОНОМИКА.  

ОНЛАЙН ПЛАТФОРМАТА МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ НА СЛЕДНИЯ АДРЕС: 

Blue indicators online dashboard | (europa.eu)  

 

ТРИ АГЕНЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗАСИЛВАТ 

СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА БРЕГОВАТА ОХРАНА В ПОДКРЕПА НА 

ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ 

Направена бе важна стъпка за по-нататъшно развитие на мандата, определен в 

Регламента за европейската гранична охрана от 2016 г. 

 

Европейската комисия приветства подновеното сътрудничество между 

Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex), Европейската 

агенция по морска безопасност (EMSA) и Европейската агенция за контрол на 

рибарството (EFCA) за подпомагане на бреговата охрана на държавите-членки в 

техните дейности. През март 2021 г. трите агенции подписаха ново работно 

споразумение, което им позволява да продължат да работят заедно в подкрепа 

на националните органи по безопасността и сигурността по море, включително 

търсене и спасяване, управление на граници, контрол на риболова, митнически 

дейности, правоприлагане и опазване на околната среда. Работното 

спаразумение обхваща по-специално сътрудничеството в областта на анализа на 

риска и обмена на информация относно заплахите в морското пространство, 

както и спазването на основните права, изискванията за защита на данните и 

правата на достъп. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://blueindicators.ec.europa.eu/access-online-dashboard
https://frontex.europa.eu/bg/
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/emsa_bg
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/emsa_bg
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/efca_bg
https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/efca_bg
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Първото работно споразумение между 

Frontex, EMSA и EFCA влиза в сила през март 

2017 г. за срок от 4 години. От 2017 г. трите 

агенции работят в тясно сътрудничество, 

обменяйки оперативна информация, данни 

от инструментите за наблюдение на Земята 

и предоставяйки най-модерни технологии и 

обучение на органите на държавите-членки. 

РАБОТНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ ТУК. 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ПОДКРЕПЯ ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА 

БОРБА СЪС ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА МОРСКАТА СРЕДА С ЖИВАК, 

ОСИГУРЯВАЙКИ ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА 

ПРОЕКТА MER-CLUB 

Замърсяването на морските води с живак е критичен проблем в световен 

мащаб, които има голямо негативно въздействие не само върху околната среда, 

но и върху човешкото здраве. Десетилетията промишлена дейност, добив и 

изгаряне на изкопаеми горива водят до големи емисии на тежъкия метал в 

морската среда. Днешните повърхностни морски води съдържат три пъти 

повече живак от допустимото. 

 

Живакът, известен още като живо сребро, се задържа продължителни периоди 

от време, както в околната среда, така и в организмите, живеещи в или в 

близост до тази среда. Едни от тези организми са и хората. Хората ядат риба и 

миди, които съдържат живак в тъканите си. Излагането на високи нива на живак 

може да навреди на мозъка, сърцето, бъбреците, белите дробове и имунната 

система на хора от всички възрасти. Високите нива на тежкия метал в кръвта на 

бебетата в майчината утроба и малките деца могат да навредят на нервната им 

система и да повлияят на способността им да мислят и учат. 

Въпреки драстичното намаляване на емисиите на живак през последните години, 

концентрацията на метала в морските риби от различни европейски морета 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://frontex.europa.eu/assets/Key_Documents/Working_Arrangements/WA_between_Frontex_EFCA_EMSA.pdf
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остават същите. Запазването на постоянни нива на живак в рибните продукти 

показва, че ограничаването на нови емисии не е достатъчно за справяне с 

проблема. Необходимо е почистване и неутрализиране на живака в морската 

среда. Именно това е целта на проекта MER-CLUB. 

Проектът MER-CLUB, финансиран от Европейския фонд за морско дело и 

рибарство (ЕФМДР), има за цел да разработи система за почистване на 

морските води от живак, базирана на микробна биоремедиация. Това означава 

използване на морски бактерии, които да премахнат живака от водата. 

 

Използвайки неотдавнашния напредък в геномиката на околната среда, 

сортирането на клетките и проследяването на живака, проектът MER-CLUB първо 

работи за идентифициране на микроорганизмите, които имат потенциал за 

биоремедиация на живак. След това ще последва тестване на ефективността им 

в специална система за почистване, базирана на обездвижени бактерии, 

способни да работят в драгирани морски утайки. Впоследствие тази система ще 

послужи като доказателство на концепцията на проекта и по-нататъшно развитие, 

което ще доведе до комерсиализиране на иновативната разработка.  

Проектът MER-CLUB извършва своите дейности чрез използване на утайки, 

извлечени от Балтийско море, Средиземно море и Атлантическия океан. Още в 

рамките на първите пет години консорциумът от шест международни 

изследователски групи и една частна компания се очаква да доведе до: 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://mer-club.eu/
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_bg
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• патентована система и продукт, готов за продажба; 

• препроектиране и оптимизиране на пилотната централа, която да бъде 

икономически жизнеспособна, както и промишлено подобряване на 

системата за почистване; 

• достъпна технология за обеззаразяване на морски утайки в изолирана 

среда. 

В дългосрочен план се очаква проектът MER-CLUB да разработи пълноценна 

екологична процедура за биоремедиация, която да функционира на място.Това 

би избегнало големите разходи, свързани с драгиране на утайките, и би 

позволило екологичното възстановяване на големи места, където се извършват 

човешки дейности. 

Тъй като дългоочаквания нов подход на ЕС за устойчива синя икономика 

предстои да започне да се прилага в най-скоро време, проектът MER-CLUB е 

отличен пример за това как синята икономика може да осигури иновативни 

решения и да помогне на ЕС да постигне целите си, заложени в Зелената сделка, 

включително възстановяване на биологичното разнообразие и нулево 

замърсяване. 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА: 

• уебсайт: https://mer-club.eu/ 

• социални медии: https://twitter.com/mer_club 

 

УСТОЙЧИВА МОРСКА АКВАКУЛТУРА: КАК ЕВРОПЕЙСКИЯТ ФОНД 

ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО ПОМАГА ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА 

УСПЕШНО ПРЕДПРИЯТИЕ НА „УМНИЯ ОСТРОВ“ КАПРАЯ 

Капрая е малък остров в горната част на Тиренско море, намиращ се в 

националния парк на Тосканския архипелаг между Италия и остров Корсика. С 

размери само 8 км на 4 км и разположен на около 70 км от брега на Тоскана, 

Капрая е дом на около 300 души. 

 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_bg
https://mer-club.eu/
https://twitter.com/mer_club
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С икономика, зависима предимно от сезонен туризъм и отчасти от 

винопроизводството, водата е кристално чиста и условията за отглеждане на 

морски култури са идеални. През 1998 г. "Cooperativa Maricoltura e Ricerca", 

кооперация за морски култури и изследвания (Maricap) отваря магазин в Капрая, 

като се възползва от регионална инициатива за намаляване на риболовния натиск 

чрез морски култури. И все пак, в първоначалното си проявление Кооперацията 

не функционира дълго и де факто остава в латентно състояние до 2005 г. 

Нещата се променят, когато местният рибар 

Винченцо Романо и неговият приятел Фабио 

Джорджи решават да поемат 

кооперацията. Винченцо, мотивиран от любов 

към морето, отхвърля пътя, по който са минали 

повечето млади хора от неговото поколение да 

напусне Капрая и да отиде на континента, за да 

си намери работа. Заедно с Фабио, който 

споделя страстта му към морето, те възраждат проекта "Maricap". Тяхната идея е 

да се възползват от изключително чистите води около острова, за да отглеждат 

висококачествени, екологично устойчиви морските видове платика и лаврак с 

изключително внимание към хуманното отношение към животните и на 

конкурентни цени. 

Тъй като предприятието на практика е изоставено от 1998 до 2005 г., за да успеят 

Винченцо и Фабио да осъществят проекта си, се налага да модернизират 

предприятието. Финансирането от ЕС и Европейския фонд за морско дело и 

рибарство (ЕФМДР) допринася за тази модернизация и прави дейността на 

кооперацията жизнеспособна, като покрива разходите за три основни вида 

инвестиции в модернизация: 

• Складът на кооперацията е снабден със слънчеви панели за подобряване 

на енергийната ефективност, намаляване на емисиите на парникови 

газове и премахване на зависимостта от електрическата мрежа; 

• Maricap закупува хладилен камион, за да гарантира, че 

висококачествените продукти достигат до пазарите на континента и 

осигуряват непрекъсната студена верига, когато фериботите се забавят 

поради лошото време; 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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• Освен това ЕС помага за подобряването дейността на предприятието за 

морски култури с две допълнителни клетки, инсталирани в морето, и с 

инсталирането на иновативна и патентована система за разпределение 

на фуражите. Клетките са дълбоки 20 метра и са поставени на място, 

където средната дълбочина на морето е 50 м, а това позволява по-голяма 

оксигенация и течение. 

Фабио Джорджи подчертава "ние разширихме диаметъра на резервоарите, за 

да имаме още по-малка плътност, най-много пет килограма риба на кубичен 

метър, като за сравнение обикновено във фермите плътността достига 

двадесет килограма на кубичен метър. Големите обеми вода и 

рециркулацията на теченията гарантират доброто здраве на 

инсталацията". Що се отнася до фуражната система, „спечелихме 

предизвикателството“, казва Стефано Дини, един от партньорите в 

Марикап, „чрез създаване на технически напреднало съоръжение, което може 

да се похвали с уникална в цялото Средиземно море система за хранене на риби, 

която подобрява хранителния капацитет на фуража и намалява 

разсейването на храна в морето ". 

Еврофондовете бяха решаващи, направихме инвестиции за около 900 хиляди 

евро и получихме безвъмзездна финансова помощ от ЕФМДР за около 

половината от цената“. 

През 2014 г. Винченцо Романо трагично губи живота си при трудова 

злополука. Неговите деца, заедно с Фабио Джорджи и другите партньори, които 

се присъединяват през годините, решават да продължат с неговото наследство 

и да тласнат кооперацията към още по-амбициозна цел - да я направят изцяло 

органична и да гарантират, че целият производствен цикъл е „без 

антибиотици“. Тази цел е постигната наскоро. 

„Всички тези елементи демонстрираха колко е важно за нас да създадем 

компания, която да може да остане на пазара, но която прилага най-добрите 

практики за зачитане на крехката екосистема, в която работи. Наскоро 

тръгнахме по пътя, за да станем може би първата компания в нашия сектор, 

сертифицирана като неутрална към въглерода, нашата фотоволтаична 

система, нашите практики за хранене и сътрудничеството с фуражната 

http://www.nrmbg.com/
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компания ще ни доведат до този амбициозен резултат до края на годината “, 

казва Фабио Джорджи. 

Кооперацията "Maricoltura e Ricerca" в наши дни е един от най-важните източници 

на заетост в Капрая, както обяснява Стефано Дини: „Работим с 12 души, 

повечето от които млади хора от острова, които вместо да мигрират 

успяхме да задържим тук. Това означава, че те ще могат да мислят за 

семейство и раждане на деца, което предполага наличието на училища и 

услуги. Ние се смятаме това за пример, как може да се намери компромис 

между бизнеса и зачитането на околната среда". 

Проектът Maricap има двойна стойност. От една страна, той позволява на 

местната общност, зависима от риболова и няколко други дейности, да намерят 

работа в дейности, свързани с отглеждането на екологично чиста и устойчива 

морска аквакултура, като създава по-висококвалифицирана и добре платена 

работа. Това е намалило икономическата миграция към континентална Италия. 

От друга страна, акцентът на кооперацията върху икономическата и екологичната 

устойчивост създава тласък към сравними дейности в селскостопанския 

сектор. Резултатът е превръщане на цяла Капрая в пилотен проект за 

„интелигентен остров“ с кръгова икономика в синия и зеления сектор на 

биоикономиката. Големи индустриални групи инвестират например в сектора 

на зелената енергия. Maricap и Капрая като умен остров са синергични, като 

всеки елемент укрепва другия. Финансирането от ЕС и ЕФМДР помага на цялата 

икономика на острова да стане по-самоиздържаща се, устойчива и 

приобщаваща. 

УЕБСАЙТ НА КООПЕРАЦИЯТА: Home | Cooperativa Maricoltura e Ricerca 

(maricolturacapraia.it) 

СОЦИАЛНИ МРЕЖИ: Cooperativa Maricoltura e Ricerca (facebook.com) 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
http://www.maricolturacapraia.it/index.html
http://www.maricolturacapraia.it/index.html
https://www.facebook.com/Cooperativa-Maricoltura-e-Ricerca-1438840239667296/
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ПОРЕДИЦАТА OCEAN ПРЕДСТАВЯ ИСТОРИЯ НА УСПЕХА В 
ОПАЗВАНЕТО НА ОСНОВНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ В 

АДРИАТИЧЕСКО МОРЕ - ЗОНАТА "JABUKA/PROMO PIT", В КОЯТО 
ОПАЗВАНЕТО НА МЕСТООБИТАНИЯТА НА РИБИТЕ СЕ СЛУЧВА НА 

ПРАКТИКА БЛАГОДАРЕНИЕ НА ПОДХОДА "ОТДОЛУ-НАГОРЕ" 

След като Европейският съюз засили усилията си за справяне с прекомерния 

риболов в Средиземно море, настоящият епизод от поредицата OCEAN 

представя история на успеха в опазването на основните местообитания на 

рибите в Адриатическо море - зоната "Jabuka / Pomo Pit", в която риболовът е 

забранен.  

 

Euronews се присъединява към риболовна инспекция в Jabuka / Pomo и се 

среща с рибари, инспектори и учени, които си сътрудничат с цел успешно 

прилагане на подхода "отдолу-нагоре" при опазването на морските обитания. В 

епизода участва и Паскал Савуре, изпълнителен директор на Европейската 

агенция за контрол на рибарството, който предлага начини за по-нататъшно 

подобряване на ситуацията в Средиземно море. В епизода участват още 

продавачи на риба от 

историческия пазар в Сплит и 

дребномащабни рибари от един 

от Адриатически острови, където 

възстановяването на рибните 

популации води до появата на 

ново поколение млади рибари. 

 

OCEAN е онлайн поредица на Euronews, създадена в сътрудничество с 

Генерална дирекция за морско дело и рибарство (DG MARE). Поредицата 

изследва теми като замърсяването и морския живот, синята икономика, 

устойчивия риболов и аквакултури, изменението на климата, океанската 

енергия и др.  

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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Първите два сезона включват теми като морски защитени зони, дребномащабен 

риболов, океанска енергия, аквакултури, незаконен, недеклариран и 

нерегулиран риболов, устойчив риболов и др.  

ОСТАНАЛИТЕ ЕПИЗОДИ ОТ ПОРЕДИЦАТА МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ 

НА УЕБСАЙТА НА EURONEWS!  

ПРЕЗ МЕСЕЦ АПРИЛ НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА 
ПРОУЧИ И ПРЕДСТАВИ РЕДИЦА ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ И 

НАЦИОНАЛНИ ПРАКТИКИ И ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА 
ИНОВАЦИИТЕ 

Националната Рибарска Мрежа публикува информация за добри европейски 

практики и иновативни проекта на своя уебсайт - https://nrmbg.com/  

 

През месец април Националната Рибарска Мрежа публикува информация за 
добри европейски практики на Местни инициативни рибарски групи от Италия, 
Испания, Франция, Дания, Финландия и Естония. Добрите практики представят 
проекти, които допринасят за: 

• Насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в 
районите за рибарство и аквакултури; 

• Добавяне на стойност и насърчаване на иновациите;  

• Засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и 
управлението на местните ресурси;  

• Подобряване и използване на екологичните дадености на районите за 
рибарство и аквакултури;  

• Инфраструктурни подобрения за развитие на рибарските райони. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://www.euronews.com/programs/ocean
https://nrmbg.com/
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Представянето на идентифицираните добри практики по различните приоритети 

на ПМДР 2014-2020 можете да разгледате в рубриката „Добри практики“, 

категории „Добри европейски практики“ и „Добри национални практики“ на 

интернет страницата на Националната Рибарска Мрежа: https://nrmbg.com/dobri-

praktiki-1  

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://nrmbg.com/dobri-praktiki-1
https://nrmbg.com/dobri-praktiki-1
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През месец април Националната Рибарска Мрежа публикува информация за 

иновативни проекти в сферата на биотехнологиите и пилотни проекти за 

експериментално развъждане на двучерупчести морски трюфели и създаване на 

първата по рода си ферма за отглеждане на корали в Европа. 

 

 

Информация за иновативни проекти в сферата на рибарството и авакултурите 

можете да получите в рубриката „Иновации“ на интернет страницата на 

Националната Рибарска Мрежа: https://nrmbg.com/inovacii 

 

http://www.nrmbg.com/
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Полезна информация за най-новото в сектор „Рибарство и аквакултури“, 

изпълнението на ПМДР 2014-2020 и дейностите на МИРГ в цялата страна, 

споделяне на добри практики и обмяна на опит, както и информация за 

предстоящи събития и инициативи на национално и европейско ниво можете 

да намерите на адрес: www.nrmbg.com 
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