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УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ПМДР 2014-2020 СТАРТИРА ПРИЕМ 

ПО ПЕТ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИИТЕ 

ЗА ВОМР НА МИРГ 

През м. декември Дирекция „Морско дело и 
рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за 
морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-
2020) отвори прием по пет процедури чрез подбор 
на проекти в изпълнение на подхода Водено от 
общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските 
райони. Стартиралите през декември процедури за 

подбор на проекти се реализират чрез Стратегиите за ВОМР на следните Местни 
инициативни рибарски групи: 

• МИРГ „Варна-район Аспарухово-Белослав-Аксаково“; 

• МИРГ „Български черноморски сговор: Бяла-Долни Чифлик-Аврен“ 

• МИРГ „Несебър-Месемврия“ 

• МИРГ „Бургас-Камено“ 

• МИРГ „Самоков“ 

Чрез първата процедура BG14MFOP001-4.055 „Диверсификация и нови форми 
на доход“, мярка 1.2.1. „Диверсификация и нови форми на доход“ от Стратегията 
за ВОМР на МИРГ „Варна-район Аспарухово-Белослав-Аксаково“ се цели 
подобряване на конкурентоспособността на малкия бизнес в сектор 
„Рибарство“.  

Чрез прилагането на дейностите, предвидени в Мярка 1.2.1. „Диверсификация и 
нови форми на доход“ се цели диверсифициране на доходите на заетите в 
сектора, чрез развиването на допълващи дейности, включително инвестиции на 
борда на корабите, риболовен или друг вид туризъм, ресторанти, екологични 
услуги, образователни и/или научни дейности. 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 100 
000 лв., от които 85 000 лв. са от ЕФМДР и 15 000 лв. национално съфинансиране. 

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един 
проект е 20 000 лева, а максималният – 100 000 лева. 
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Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 
01.02.2021 г. 

Втората обявена процедура по подхода ВОМР в рибарските райони е 

BG14MFOP001-4.070 „Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на 

рибарството и аквакултурите в други сектори на морската икономика, 

предимно в туризъм и развитие на туристически атракции с цел създаване на 

работни места“, мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите за ВОМР“ по ПМДР - 

Мярка 2 „Подкрепа за инвестиции в дейности алтернативни на рибарството и 

аквакултурите в други сектори на морската икономика, предимно в туризъм и 

развитие на туристически атракции с цел създаване на работни места“ от 

Стратегия за ВОМР на МИРГ „Български Черноморски Сговор: Бяла - Долни 

чифлик – Аврен“. 

 

Прилагането на мярката е насочено към осигуряване на заетост чрез разкриване 
и/или запазване на работно/ни място/места за проекти в частен интерес/полза и 
към подобряване на инфраструктурата и/или услугите в отрасъл „Туризъм“ на 
територията на РО за проекти в обществен интерес/полза.  

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 479 
575,78 лв., от които 407 639,41 лв. са от ЕФМДР и 71 936,37 лв. национално 
съфинансиране. 

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един 

проект: 

• за проекти в обществен интерес на кандидати Общини - 390 000 лева; 
• за проекти в обществен интерес на кандидати Юридически лица, 

регистрирани по ЗЮЛНЦ - 40 000 лева; 
• за проекти в частен интерес - 100 000 лева. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17.00 ч. часа на 02 
февруари, 2021 г. 
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Третата процедура за подбор на проекти е BG14MFOP001-4.072 

„Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието на дребно 

мащабна инфраструктура”, мярка 4.2 „Изпълнение на стратегиите на ВОМР“ по 

ПМДР - Мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за 

развитието на дребно мащабна инфраструктура” от Стратегията за ВОМР на МИРГ 

„Несебър - Месемврия“. 

 

Чрез мярка 3.2 “Популяризиране на местните ресурси и подкрепа за развитието 
на дребно мащабна инфраструктура” се цели да се популяризират местните 
ресурси и подкрепи развитието на дребно мащабната инфраструктура с акцент 
върху опазване и популяризиране на природното, културно и историческо 
наследство, занаятчийството, развитие на нови дейности и услуги свързани с 
тяхното популяризиране и комплексното им рекламиране и маркетиране, 
изграждане на интерактивни музеи на открито и др. 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 170 
219,95 лв., от които 144 686,96 лв. са от ЕФМДР и 25 532,99 лв. национално 
съфинансиране. 

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един 
проект е 15 000 лева, а максималният – 150 000 лева. 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е  17:00 часа на 16 март 
2021 г. 

Четвъртата процедура за подбор на проекти, обявена през м. декември, е 

BG14MFOP001-4.077 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, 

развиващи устойчиви аквакултури“, мярка 4.2. „Изпълнение на стратегиите за 

ВОМР“ по ПМДР - мярка  2.3 „Насърчаване на нови производители на 

аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ от Стратегията за ВОМР на МИРГ 

„Бургас – Камено“. 

Чрез мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи 
устойчиви аквакултури“ се цели насърчаване на предприемачеството в сектора на 
аквакултурите чрез подпомагане създаването на предприятия за устойчиви 
аквакултури от нови производители на аквакултури. 

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


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

5 
 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 488 
957,50 лв., от които 415 613,88 лв. са от ЕФМДР и 73 343,62 лв. национално 
съфинансиране. 

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един 
проект е 19 558,30 лева, а максималният – 195 583 лева. 

Краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 17.03.2021 г. 

Петата процедура за подбор на проекти е BG14MFOP001-4.058, мярка 06 

„Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и 

подобряване на екосистемите“ е от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Самоков“. 

Чрез Мярка 06 „Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие 
и подобряване на екосистемите“ се цели опазване и развитие на водната флора 
и фауна чрез управлението, възстановяването и мониторинга на обекти по 
„Натура 2000“ и рехабилитацията на водите във вътрешни водоеми в 
съответствие с Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, 
включително на територии за размножаване и пътища на миграция за 
мигриращите видове и ако е целесъобразно, с участието на рибарите във 
вътрешни водоеми. 

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) по процедурата е 30 
000 лв., от които 25 500 лв. са от ЕФМДР и 4 500 лв. национално съфинансиране. 

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ за един 
проект е 5 000 лева, а максималният – 30 000 лева. 

Краен срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 22 март 2021 
г. 

Подаването на проектните предложения по процедурите се извършва по изцяло 
електронен път чрез изпълнение на уеб базиран формуляр за кандидатстване и 
подаване на формуляр 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 модула „Е-кандидатстване“ на следния 
адрес: https://eumis2020.government.bg. 

 

http://www.nrmbg.com/
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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. 

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за 
изпълнение по процедурите можете да намерите на Единния информационен 
портал на следния адрес:  https://www.eufunds.bg/bg/pmdr/term/316?page=1 

ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ БЕШЕ ОБЯВЕНО ОБЩЕСТВЕНО 

ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ДЕСЕТ ПРОЦЕДУРИ ЗА 

ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 
г.  публикува за обществено обсъждане проектите на Условия за кандидатстване, 
Условия за изпълнение и приложенията към тях по следните десет процедури 
чрез подбор на проекти: 

 № BG14MFOP001- 4.076 “Насърчаване на иновациите и сътрудничеството 
между различни сектори в територията”, мярка 2.1 “Насърчаване на 
иновациите и сътрудничеството между различни сектори в 
територията” от стратегията за ВОМР на МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“; 

 № BG14MFOP001-4.033 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, мярка 
2.2. „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ от стратегията за ВОМР 
на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“; 

 № BG14MFOP001-4.047 „Разнообразяване към дейности извън секторите 
„Рибарство“ и аквакултури“ , мярка 2.2 „Разнообразяване към дейности 
извън секторите „Рибарство“ и аквакултури“ от стратегията за ВОМР на 
МИРГ „Пазарджик“; 

 № BG14MFOP001-4.032 „Диверсификация и нови форми на доход“, мярка 
1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“ от Стратегия за водено от 
общностите местно развитие на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - 
Девин - Доспат“; 

 № BG14MFOP001-4.078 „Диверсификация и нови форми на доход, и 
създаване на работни места”, мярка 1.2.2 „Диверсификация и нови форми 
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на доход, и създаване на работни места” от Стратегия за водено от 
общностите местно развитие на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“; 

 № BG14MFOP001-4.075 „Защита на околната среда в рибарската територия, 
с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на 
крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и 
културно наследство“, мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската 
територия, с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и 
развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на 
природното и културно наследство“ от Стратегия за водено от общностите 
местно развитие на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак - Девин - Доспат“; 

 № BG14MFOP001-4.079 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите”, мярка 
1.1.1 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” от Стратегия за водено от 
общностите местно развитие на МИРГ „Шабла-Каварна-Балчик“; 

 № BG14MFOP001-4.074 МИРГ „Пазарджик“, мярка 3.1 „Насърчаване 
развитието на устойчив риболовен туризъм в РР“ от Стратегия за ВОМР на 
МИРГ „Пазарджик“; 

 № BG14MFOP001-4.073 МИРГ „Пазарджик“ мярка 3.2 „Подкрепа за 
развитието на дребномащабна инфраструктура“ от Стратегия за ВОМР на 
МИРГ „Пазарджик“; 

 № BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, 
рибни борси и покрити лодкостоянки“, мярка 1.8. „Рибарски пристанища, 
кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”, сектор 
„Инвестиции насочени към изграждане и/или модернизация на 
лодкостоянки“. 

Кандидатите имаха възможност да задават 
своите въпроси съобразно посочените 
конкретни дати на Единния информационен 
портал на следния интернет адрес: 
https://www.eufunds.bg и на електронна 
поща pmdr@mzh.government.bg.  

 

Постъпилите в хода на общественото 
обсъждане 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. 
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УО НА ПМДР 2014-2020 УДЪЛЖИ СРОКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРОЦЕДУРА BG14МFOP001-3.001 „КОНТРОЛ И ИЗПЪЛНЕНИЕ” 

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за 

морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) публикува Заповед за удължаване 

срока на изпълнение на проекти по процедура за подбор на проекти 

BG14МFOP001-3.001 „Контрол и изпълнение”. Заповедта ще намерите ТУК. 

УО НА ПМДР 2014-2020 ПУБЛИКУВА ИЗМЕНЕНИ УСЛОВИЯ ЗА 

КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ 

BG14MFOP001-3.003 „СЪБИРАНЕ НА ДАННИ ПО НАЦИОНАЛНА 

ПРОГРАМА ЗА СЪБИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИ ОТ СЕКТОР 

РИБАРСТВО 2017-2019 Г.” 

Условия за кандидатстване може да намерите ТУК. 

Заповед на РУО за изменение на Условия за кандидатстване може да 

намерите ТУК. 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ, ГОРИТЕ И ВОДИТЕ 

ПРОВЕДЕ ДВЕ ЗАСЕДАНИЯ НА ТЕМАТИЧНАТА РАБОТНА ГРУПА ЗА 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТА НА ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО, 

РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 2021-2027 

През месец декември 2020 г. Министерство на земеделието, храните и горите 

проведе четвъртото и петото заседание на Тематичната работна група за 

разработване на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) 

за периода 2021-2027 г.  Заседанията бяха проведени онлайн на 10.12.2020 

21.12.2020 г. 

 

В рамките на четвъртото по ред заседание на 10.12.2020 г. участниците в 
Тематичната работна група обсъдиха проектите на типове действия (мерки) по 

http://www.nrmbg.com/
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https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/pmdr/docs/2020-12/20201201%20UK%20izm.%20m.3.2-1.docx
https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/pmdr/docs/2020-12/20201207%20Zapoved%20m.3.2.pdf
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ПМДРА 2021-2027 г. за постигане на предложените цели и приоритети в новата 
Програма. Заседанието беше продължение на обсъжданията със 
заинтересованите страни относно визията, приоритетите, целите и типовете 
действия за постигането им, започнали в рамките на предходните заседания на 
работната група. 

 

По  

Приоритет 1 „Насърчаване на устойчивото рибарство и опазването на водните 
биологични ресурси” бяха обсъдени проектите на следните типове действия: 

• Първо придобиване на риболовен кораб 
• Здраве и безопасност 
• Подмяна или модернизация на главен или спомагателен двигател 
• Окончателно преустановяване на риболовните дейности 
• Временно преустановяване на риболовните дейности 
• Контрол и правоприлагане 
• Събиране и обработване на данни за управление на рибарството и 

аквакултурите и за научни цели  

Предмет на обсъждане по Приоритет 2 „Насърчаване на устойчивите дейности, 
свързани с аквакултурите, и на преработването и предлагането на пазара  на 
продукти от риболов и аквакултури” бяха проектите на следните типове 
действия: 

http://www.nrmbg.com/
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• Продуктивните инвестиции в аквакултурите 
• Преработване на продуктите от риболов и аквакултури  

По приоритет 4 „Повишаване на ефективността на международното 
управление на океаните и създаване на предпоставки за безопасността, 
сигурността, чистотата и устойчивото стопанисване на моретата и 
океаните” беше извършено обсъждане на проектите на следните операции: 

• Изпълнение на изискванията за мониторинг, определяне и управление на 
защитени зони 

• Постигане на целите на Общата среда за обмен на информация 

Заседанието на 21.12.2020 г. се проведе в онлайн формат, като дневният ред 
включваше обсъждане на проекти на част от операциите (мерките) по бъдещата 
ПМДРА 2021-2027 г.  
 
Типовете действия по приоритет 1. "Насърчаване на устойчивото рибарство и 
опазването на водните биологични ресурси", обхващат: 

• Операции за добавяне стойност, качество на продуктите и използване на 
нежелания улов 

• Диверсификация и нови форми на доход 

• Специфично оборудване на риболовния кораб и дейности, целящи 
опазването на околната среда и на биоразнообразието 

• Пилотни проекти (иновации), свързани с опазването на околната среда и 
биоразнообразието.   

Операциите от приоритет 2. "Насърчаване на устойчивите дейности, свързани с 
аквакултурите, и на преработването и предлагането на пазара на продукти от 
риболов и аквакултури", включват: 

• Иновации в аквакултурата 

• Мерки за предлагане на пазара 

• Планове за производство и предлагане на пазара 

• Преминаване към биологични аквакултури 

В рамките на заседанието беше обсъдена и мярка "Подобряване на 
природозащитното състояние на морски типове природни местообитания чрез 

http://www.nrmbg.com/
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разработване на планове за управление на риболовните дейности в мрежата от 
морски защитени зони", която попада в обхвата на приоритет 4 "Повишаване на 
ефективността на международното управление на океаните и създаване на 
предпоставки за безопасността, сигурността, чистотата и устойчивото 
стопанисване на моретата и океаните".  
 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ: 6,1 

МИЛИАРДА ЕВРО ЗА УСТОЙЧИВО РИБАРСТВО И ЗАПАЗВАНЕ НА 

РИБАРСКИТЕ ОБЩНОСТИ 

Постигнато е предварително споразумение относно бюджета на Европейския 

фонд за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021-2027. 

 
ОСНОВНИ АКЦЕНТИ: 

• Финансирането не трябва да води до увеличаване на риболовния 
капацитет 

• Предвижда се специфична подкрепа за дребномащабен крайбрежен 
риболов, млади рибари и най-отдалечените региони 

• Борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов 

  
Европейският фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) за 
периода 2021-2027 г. ще възлиза на 6,1 милиарда EUR (6,108 милиарда EUR по 
текущи цени). 5,3 милиарда евро ще бъдат отпуснати за управление на 
рибарството, аквакултурите и риболовния флот, а останалата сума ще покрие 
мерки като научни съвети, контрол и проверки, проучване на пазара, морско 
наблюдение и сигурност. 
 
Държавите-членки ще трябва да използват поне 15% от финансовия ресурс за 
ефективен контрол и прилагане на рибарството, включително борба срещу 
незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. В съответствие със Зелената 
сделка, действията по ЕФМДРА ще допринесат за общата бюджетна цел - 30% от 
средствата да се отделят за климатични действия. 
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КОМПЕНСАТОРНИ МЕХАНИЗМИ ЗА РИБАРИТЕ 

Ако рибарите окончателно прекратят дейност, то те ще могат да получат помощ 
за бракуване или извеждане от експлоатация на плавателен съд. За да получи 
компенсация, еквивалентният риболовен капацитет следва да е окончателно 
премахнат от регистъра на риболовния флот на ЕС и бенефициентът не трябва да 
регистрира нито един риболовен кораб в рамките на пет години след получаване 
на подкрепа. 

Ако риболовните дейности се преустановят временно, рибарите ще могат да 
получат компенсация за плавателен съд или рибар за период от не повече от 12 
месеца. 

СПЕЦИФИЧНИ НУЖДИ НА ДРЕБНОМАЩАБНИЯ КРАЙБРЕЖЕН РИБОЛОВ И 
МЛАДИТЕ РИБАРИ 

Държавите-членки ще трябва да вземат предвид специфичните нужди на 
дребномащабния крайбрежен риболов, включително опростяване на 
административните изисквания.  

Също така, чрез ЕФМДР ще може да се финансира първото придобиване или 
частична собственост (от поне 33%) на риболовен плавателен съд от 
рибар, който е на възраст не повече от 40 години и е работил поне пет години 
като рибар или е придобил еквивалентната квалификация.  

Рибарите ще могат да закупят и дребномащабни крайбрежни плавателни 
съдове (с обща дължина по-малка от 12 метра), които са били регистрирани в 
продължение на три години, или плавателни съдове до 24 метра, които са били 
регистрирани в продължение на пет години.  

Малките плавателни съдове също ще могат да получат подкрепа за подмяна 
или модернизация на двигатели, ако новият или модернизиран двигател няма 
по-голяма мощност в kW от тази на настоящия им двигател. 

ПОДОБРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА, УСЛОВИЯТА НА ТРУД И ЕНЕРГИЙНАТА 
ЕФЕКТИВНОСТ 

Съгласно постигнатото предварително споразумение ще бъде допустимо 
риболовен плавателен съд, който не е по-дълъг от 24 метра и не е по-стар от 10 
години, да увеличи брутния си тонаж, ако това води до значителни 
подобрения, като например: 

• обновяване на помещения за настаняване и други съоръжения за 
благосъстоянието на екипажа; 
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• по-добра бордова противопожарна защита и системи за безопасност; 
• повишена енергийна ефективност или по-ниски емисии на въглероден 

диоксид.  
 

ДРУГИ КЛЮЧОВИ МЕРКИ 

• Двигателите могат да бъдат заменени или модернизирани при строги 
условия: 

o за плавателни съдове между 12 и 24 метра и на възраст поне пет 
години, новият или модернизиран двигател не трябва да има повече 
мощност в kW и трябва да води до намаляване на въглеродните 
емисии с поне 20%; 

o риболовният капацитет, отнет поради подмяна на двигател или 
модернизация, не може да бъде заменен. 

• Фокус върху най-отдалечените региони: 

o държавите-членки ще трябва да изготвят план за действие за всеки 
от най-отдалечените региони; 

o предвиждат се конкретни бюджетни средства за най-отдалечените 
региони. 

• При изключителни събития, ще може да се предоставя подкрепа и за 
съхранение на рибни продукти, генериращи значително нарушаване на 
пазарите. 

Относно постигнатото предварително споразумение докладващият г-н Габриел 
Мато (ЕНП, ЕС) каза: „Постигнахме балансирано споразумение относно 
бъдещия Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури. Фонд, 
който би позволил на флота на ЕС да лови риба по-добре, а не повече. Фонд, 
който ще позволи на сектора да инвестира в безопасността и 
благосъстоянието на работниците и в екологично ефективните двигатели и 
плавателни съдове. И фонд, който ще позволи подновяване на поколенията, 
като същевременно се избягва свръхкапацитет и прекомерен риболов. 
Секторите риболов и аквакултури и цялата верига за създаване на стойност 
на морска храна се нуждаят от подкрепа повече от всякога, за да се изправят 
пред настоящите и бъдещи предизвикателства." 
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СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ 

Очаква се Европейският Парламент и Европейският Съвет да подкрепят 
споразумението. Тогава разпоредбите на регламента ще влязат в сила от 1 януари 
2021 г. 

  
КОНТЕКСТ 

Предложението за Европейския фонд за морско дело и рибарство беше 
публикувано от Комисията през юни 2018 г. и се отнася до многогодишната 
финансова рамка за периода 2021-2027 г. Предишният бюджет на ЕФМДР за 
2014–2020 г. възлиза на 6,4 милиарда евро. 

 
Източник на информация: 
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room 

  
КОНТАКТИ: 

Dana POPP 
Пресаташе: 
(+32) 2 28 46330 (BXL)  
(+33) 3 881 74903 (STR)  
(+32) 470 95 17 07  
dana.popp@europarl.europa.eu  
fish-press@europarl.europa.eu  
@EP_Fisheries  

  

ЗАКОНОПРОЕКТЪТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА 

ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ БЕШЕ ПРИЕТ НА ПЪРВО 

ГЛАСУВАНЕ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ 

На 16.12.2020 г. бе приет на първо гласуване в Народното събрание 

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за рибарството и 

аквакултурите. 
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ОСНОВНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ, КОИТО ПРИЕТИЯТ НА ПЪРВО ЧЕТЕНЕ 
ЗАКОНОПРОЕКТ ВЪВЕЖДА, СА: 
 

• Прецизирани са правните субекти, които имат право да извършват 
стопански риболов във водите на Черно море и река Дунав; 

• Предлага се специално 
разрешително за улов на 
квотиран вид 
риба и удостоверение за 
придобито право за 
усвояване на ресурс от 
риба да се издават само 
при наличие на валидно 
разрешително за 
стопански риболов; 

• Допълнени са 
хипотезите, при които ще 
може да се прекрати 
действието на издадени 
разрешителни за 

стопански 
риболов, включително 

със специализиран уред, 
и на специалните 
разрешителни; 

• Предвидени са 
текстове, свързани 
с маркирането на 
риболовните уреди; 

• Прецизирани и допълнени са текстовете, свързани с воденето и 
съдържанието на риболовните дневници, включително за риболовните 
кораби с дължина до 10 метра; 

• Въведени са забрани за трансбордиране на улов във водите на Черно 
море без предварително уведомление и разрешение, за разтоварване 
без предварително уведомление и забрана за стопански риболов с 
немаркирани риболовни уреди; 
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• Регламентиран е редът за записване на информация за случаен улов на 
морски бозайници; 

• Предлага се риболов във водите на Черно море да може да се извършва 
с риболовни кораби с обща дължина под 10 метра след издаване на 
разрешително за дребномащабен риболов; 

• Уреждат се редът и условията за издаване на разрешителни и 
специфичните изисквания за извършване на такъв риболов. 

ПРОМЕНИТЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЛЮБИТЕЛСКИЯ РИБОЛОВ, ВКЛЮЧВАТ: 

• Въвежда се изискване за притежание на валиден билет за любителски 
риболов във водите на Черно море; 

• Разрешава се използването на харпуна при любителски риболов в Черно 
море; 

• Предвидени са условията, при които лицата под 14-годишна възраст 
могат да извършват любителски риболов; 

• Разписани са текстове, регламентиращи максимално допустимите 
количества улов, в зависимост от мястото и продължителността на 
риболовния излет. 

  
Със законопроекта е предвидена отмяна на разпоредби, касаещи държавните 
помощи в областта на рибарството. 
  
 
ВЪВЕЖДАТ СЕ СЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ И ДОПЪЛНЕНИЯ ОТНОСНО ВОДНИТЕ 
ОБЕКТИ - ДЪРЖАВНА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ: 

• Кметовете ще трябва да представят информация за язовирите - общинска 
собственост, отдадени под наем или концесия за аквакултури и язовирите, 
свободни за любителски риболов; 

• Отпада възможността за възлагане на управлението на рибните 
ресурсина риболовни сдружения в комплексните и значими язовири - 
държавна собственост и в реките и старите речни корита; 

• Въведени са изисквания, свързани с обозначаване и определяне на зона 
за свободен достъп за водните обекти - държавна собственост, 
определени само за любителски риболов, стопанисвани от риболовни 
сдружения и забрана за търговия с риба и други водни организми, уловени 
в тях. 
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Информация за комплексните и значими язовири, използвани за аквакултури в 
мрежени клетки със значително производство ще бъде ежегодно публикувана 
на интернет страницата на ИАРА. Предвидена е забрана за производство на 
аквакултури в завирени участъци на водноелектрически централи в реките и 
старите речни корита. 
  
 
ДОПЪЛНЕНИ СА ЗАБРАНИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕ НА РИБНИТЕ РЕСУРСИ: 

• Към забранените приспособления за риболов са добавени серкме, 
цапало, рачило и герим, както и използването на инвазивни или неместни 
видове за живи примамки; 

• Въвеждат се забрани, свързани с използването на мрежените риболовни 
уреди, изхвърлянето на улов и др; 

• Актуализирани са сроковете на забраните за улов и минималните 
размери за улов на някои видове риба и други водни организми. 

 
Административнонаказателните разпоредби са прецизирани и допълнени. 
 
Повече информация за законопроекта можете да наметите ТУК 
 

ЗАПОЧНА НАБИРАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОМИНАЦИИ ЗА 

ГОДИШНИТЕ НАГРАДИ НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА 

Конкурсът "Годишни награди на Националната Рибарска Мрежа" се организира 

в изпълнение на целите на Концепцията за управление на Националната 

Рибарска Мрежа.  

 

Целта на конкруса е да отличи и популяризира най-добрите проекти и 

инициативи в подкрепа на сектор "Рибарство и аквакултури" и рибарските райони 

в България. 
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НАБИРАТ СЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА НОМИНАЦИИ В КОНКУРСА ЗА ГОДИШНИТЕ 
НАГРАДИ НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА ЗА 2020 Г. 

Предвид извънредната епидемична обстановка в страната, годишните награди на 
Националната Рибарска Мрежа за 2020 г., ще бъдат връчени по време на 
официална церемония в рамките на първата годишна среща на мрежата през 
2021 г.  
 

 
 
НОМИНАЦИИ ЗА КОНКУРСА СЕ ПРИЕМАТ ДО 31.01.2021 Г. В ТРИ ОСНОВНИ 
КАТЕГОРИИ: 

• Категория 1 "Популяризиране на рибарството и рибарските райони в 
България" 

• Категория 2 "Изпълнение на стратегии за ВОМР на МИРГ" 

• Категория 3 "Проекти, финансирани чрез подхода ВОМР и ПМДР 2014-
2020" 

 
По случай организирането на конкурса "Годишни награди на Националната 
Рибарска Мрежа за 2020 г.", Звеното за управление на Националната Рибарска 
Мрежа кани всички заинтересованите страни да изпратят свои предложения за 
участници, които да бъдат номинирани в категориите на конкурса. 
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КАТЕГОРИИ И ВИДОВЕ НОМИНАЦИИ: 

Категория 1: „Популяризиране на рибарството и рибарските райони в България“ 

 
Допустими участници в категорията на конкурса: 

• Местни инициативни рибарски групи, 

• Неправителствени организации, 

• Общини, 

• Читалища, 

• Представители на стопанския сектор, 

• Научни организации, 

• Държавни институции, 

• Неформални групи/обединения на граждани. 
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Номинации в категорията се приемат за: 

1. Събитие на годината, популяризиращо рибарството и/или рибарските 
райони в 

2. Най-активно участие в кампанията на Националната Рибарска Мрежа „Аз 
подкрепям местните рибари“ 

3. Инициатива/Кампания на годината за опазване на Черно море 
4. Инициатива на годината, популяризираща синята икономика 
5. Цялостен принос за популяризиране на рибарството и рибарските райони 

в България 

 

Категория 2: „Изпълнение на Стратегии за ВОМР на МИРГ“ 

 
Допустими участници в категорията на конкурса: 

• МИРГ с одобрени стратегии за ВОМР 
 
Номинации в категорията:  

1. Най-добро представяне в интернет на Местна инициативна рибарска група 
2. Най-креативен подход при представяне на Стратегията за ВОМР на МИРГ 
3. Най-добър аудиовизуален продукт, популяризиращ Стратегията за ВОМР 

на МИРГ и рибарската територия 
4. Най-добра информационна кампания за популяризиране на Стратегиите за 

ВОМР на МИРГ 
5. МИРГ с най-много одобрени проекти, финансирани чрез подхода ВОМР - 

не е необходимо изпращане на номинации, т.к. номинираните и 
победителите ще бъдат определени въз основа на данните в 
Информационната система за управление и наблюдение на средствата от 
ЕС в България (ИСУН 2020)  

6. Мярка от Стратегията за ВОМР на МИРГ, предизвикала най-голям интерес 
сред местните общности - не е необходимо да се изпращат предложения 
за номинации, т.к. номинираните и победителите ще бъдат определени 
въз основа на данните в ИСУН 2020  

 

Категория 3: „Проекти, финансирани чрез подхода ВОМР и ПМДР 2014-2020“ 

 
Допустими участници в категорията на конкурса: 
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• Бенефициенти с одобрени проекти чрез подхода ВОМР и ПМДР 
 
Номинации в категорията: 

1. Инвестиция на годината в сектора на рибарството и аквакултурите 
2. Проект на годината с принос за разнообразяване на икономическите 

дейности в рибарските територии 
3. Проект на годината с екологична кауза 
4. Най-иновативен проект 
5. Проект на годината с принос за популяризиране на местното културно 

наследство (материално и/или нематериално) 
6. Проект на годината с принос за подобряване качеството на живот в 

рибарските райони 
7. Проект на годината с принос за популяризиране на синята икономика 

 

ПРОЦЕДУРА ПО НОМИНИРАНЕ 

Предложения за номинации по всяка от категориите могат да бъдат изпращани 
от всички заинтересовани страни (без ограничение), като за целта следва да се 
изпрати кратко описание на номинацията, съдържаща обосновка в свободен 
текст, защо номинираният заслужава да спечели годишната награда.  
 
Краен срок за номинации: 31.01.2021 г. 
 
Предложенията за номинации следва да се изпратят на e-mail: office@nrmbg.com 

НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА НАБИРА НАУЧНИ ДОКЛАДИ 

НА ТЕМА "СИНЯ ИКОНОМИКА И СИНИ ИНОВАЦИИ" ВЪВ ВРЪЗКА 

С ПРОВЕДЕНИЯ ОТ НЕЯ ФОРУМ ПРЕЗ МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

Като продължение на сътрудничеството с науката и с цел изграждане на 

експертна мрежа в подкрепа за иновации, Звеното за управление на 

Националната Рибарска Мрежа отправя покана за изготвяне и изпращане на 

научни доклади, които ще бъдат издадени в научен сборник през 2021 г.  

 
Инициативата е в продължение на проведената на 19.11.2020 г. в гр. Бургас 
работна среща на Националната Рибарска Мрежа с представители на науката. 
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Темата на сборника с доклади е "Синя икономика и сини иновации".   
 
Участие в сборника с доклади могат да вземат учени, вкл. млади учени и 
изследователи, както и специалисти от практиката, които желаят да представят 
свои научни резултати, вкл. резултати от демонстрационни и пилотни проекти в 
областта на синята икономика и сините иновации. 
 
Докладите следва да бъдат посветени на едно или повече от следните тематични 
направления: 

• Иновации в рибарството и аквакултурите 
• Морска аквакултура 
• Синя биоикономика и биотехнологии 
• Морска възобновяема енергия 
• Разработване на морското дъно 
• Подводно културно-историческо наследство 
• Морски и крайбрежен туризъм, вкл. алтернативни форми на туризъм в 

рибарските райони 
• Научно-изследователска и развойна дейност, свързана с морето 
• Опазване на морското биологично разнообразие 
• Защитени морски зони 
• Морски услуги, свързани с изменението на климата 
• Морско наблюдение и мониторинг 
• Морско пространствено планиране 
• Иновитивни методи за намаляване на морските отпадъци 
• Други теми, свързани със синята икономика и сините иновации 

 
Техническите изисквания, на които следва да отговарят докладите: 

• Обем на докладите - до 10 страници, вкл. снимковия материал; 
• Шрифт - Times New Roman, size 12; line spacing: 1,15; 
• Картините и снимковите материали следва да се представят като отделни 

файлове; 
• Докладите следва да бъдат придружени с кратко резюме на български и 

английски език - до 200 думи, както и посочване на ключовиу 
• Формат на страниците: А4, Тор – 2,5 см, Bottom – 2,5 см, Left – 2.5 см, Right 

– 2,5 см; 
• Фигури: следва да бъдат вмъкнати на съответното място в текста, 

центрирани. Под фигурата –следва да се посочи номер и наименование. 
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Ако е използвано изображение от външен файл – същият да е наличен във 
формат jpg; 

• Оформянето на началната страница на доклада следва да съдържа 
следните елементи: 

o заглавие на доклада, отпечатано с главни букви; 
o име и фамилия на автора (съавторите), звание и научна степен на 

авторите; 
o университет, научно-изследователско звено (организация, фирма); 

• Цитиране: под линия, по стандарт с номера от 1 до n. 

 

Моля да изпращате докладите, ведно със снимки на e-mail: office@nrmbg.com  

Срок за представяне на докладите: 31 януари 2021 година. 

 
Сборникът с доклади ще бъде официално представен по време на следващата 
работна среща на Националната Рибарска Мрежа с представители на науката 
през 2021 г. Всеки от авторите на доклади ще получи един екземпляр от 
сборника. 
 
Отговорността за автентичността на съдържанието на докладите е на авторите. 
Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа си запазва правото да 
не приема и да не публикува доклади, които не отговарят на посочените теми, не 
са подготвени съгласно изискванията и/или не са получени до определения срок.  

НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА ПРОВЕДЕ ВТОРИ ЕТАП ОТ 

ПРОУЧВАНЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА COVID-19 

ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА РИБАРСКИТЕ РАЙОНИ В СТРАНАТА 

Националната Рибарска Мрежа покани заинтересованите страни да участват в 

проучване за въздействието на COVID-19 върху развитието на рибарските райони 

в България. 

 
В проучването участваха заинтересовани страни от развитието на сектор 
"Рибарство и аквакултури"  включително, но не се ограничават до: 

• производители и преработватели на риба и рибни продукти; 
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• търговци на едро и дребно с риба и други морски храни; 
• икономически оператори, развиващи друг вид стопанска дейност в 

рибарските райони; 
• представители на неправителствения сектор, работещи в подкрепа 

развитието на рибарските райони, включително Местни инициативни 
рибарски групи, браншови организации. 
 

Участниците споделиха своите виждания и участваха в проучвателния процес, 
попълвайки онлайн въпросник.  
 
Информацията, събрана чрез проучването, беше анализирана и обсъдена в 
рамките на последвалото заседание на Тематична работна група на 
Националната Рибарска Мрежа на тема „Инструменти за преодоляване на 
последиците от COVID-19 в рибарските райони“, и послужи за изготвянето на 
доклад за работата на тематичната група. 

НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА ПРОВЕДЕ ПРОУЧВАНЕ ЗА 

ОЦЕНКА НА НУЖДИТЕ ОТ ПОВИШАВАНЕ КАПАЦИТЕТА ЗА 

ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОДА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО 

РАЗВИТИЕ В РИБАРСКИТЕ РАЙОНИ 

В изпълнение на целите, залегнали в Концепцията за управление на 

Националната Рибарска Мрежа, Звеното за управление проведе проучване за 

установяване и анализ на нуждите от обучение на Местните инициативни 

рибарски групи и заинтересованите страни от прилагането на подхода Водено 

от общностите местно развитие (ВОМР) в рибарските райони.  

 

За целите на проучването беше разработен онлайн 

въпросник за оценка на потребностите от обучения и 

темите, по които е необходимо надграждане на 

придобитите знания и умения. 

В проучването взеха участие експерти от екипите на 

МИРГ, членовете на колективния върховен орган на 
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МИРГ, както и други заинтересовани страни от прилагането на подхода ВОМР в 

рибарските райони. 

Онлайн проучването има за цел: 

• Да се установят и анализират актуалните потребности от организиране на 

обучения/семинари и други мероприятия по конкретни теми/ключови 

областни на знание съобразно нуждите на МИРГ и кандидатите по СВОМР 

на МИРГ; 

• Да се оцени, в каква степен темите, включени в мероприятия на 

Националната Рибарска Мрежа през 2020 г. са отговорили на 

потребностите на МИРГ от повишаване на знанията и уменията и 

изграждане на капацитета; 

• Да се определят конкретни теми и ключови области на 

знание/компетентности, по които  Звеното за управление на 

Националната Рибарска Мрежа да планира и организира 

обучения/срещи/семинари и други мероприятия през 2021 г. 

Резултатите от проучването служат за установяване и анализ на нуждите от 

провеждане на обучения, както и планиране на дейности за изграждане и 

повишаване капацитета на заинтересованите страни за прилагане на подхода 

ВОМР в рибарските райони.  

Анализът на резултатите от 

проучването ще послужи 

за планиране на конкретни 

теми, които да бъдат 

разгледани в рамките на 

следващи обучения и срещи 

на Националната Рибарска 

Мрежа през 2021 г. 
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ПРОВЕДЕ СЕ ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ТЕМАТИЧНА РАБОТНА 

ГРУПА НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА „ИНСТРУМЕНТИ 

ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ COVID-19 В 

РИБАРСКИТЕ РАЙОНИ“ 

На 11.12.2020 г. от 14:00 часа онлайн се проведе второ заседание на Тематична 

работна група на Националната Рибарска Мрежа „Инструменти за преодоляване 

на последиците от COVID-19 в рибарските райони“. 

 
Във заседанието взеха участие над 30 заинтересовани страни от развитието на 

сектор “Рибарство и аквакултури” и рибарските райони в страната - 

представители на дирекция “Морско дело и рибарство”, Министерство на 

земеделието, храните и горите, експерти от екипите на МИРГ, представители на 

сектор “Рибарство и аквакултури”, общини, браншови и работодателски 

организации, включително експерти от АИКБ (Асоциация на индустриалния 

капитал в България) - национално представителна работодателска организация.  

 

Второто заседание на работната група беше открито от г-н Енчо Иванов, ключов 

експерт "Водено от общностите местно развитие" в Звеното за управление на 
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Националната Рибарска Мрежа, който поздрави участниците с добре дошли и 

припомни основните цели на ТРГ: 

• да се анализира и обсъди въздействието, което пандемията COVID-19 

оказа и продължава да оказва върху развитието на сектор „Рибарство и 

аквакултури“ и рибарските райони в страната; 

• да се генерират идеи и да идентифицира подходящи мерки и механизми 

за справяне с негативните последици от пандемията, прилагайки подхода 

„отдолу-нагоре“, при който водещата роля имат заинтересованите страни 

и местните общности; 

•  да се формулират конкретни предложения за съвместни действия, 

подходящи инструменти и инициативи, вкл. законодателни инициативи, 

за подпомагане на сектор „Рибарство и аквакултури“ и по-бързото 

възстановяване на икономическата активност, запазване на заетостта и 

доходите в рибарските райони. 

  

Г-н Стоян Котов, директор на Дирекция "Морско дело и рибарство", МЗХГ 

поздрави екипа на Националната Рибарска Мрежа за организирането на 

заседанието и възможността да се представят и обсъдят със заинтересованите 

страни инструментите за подпомагане на сектор “Рибарство и аквакултури”. Той 

изрази удовлетвореност, че предоставената на рибарите, производителите и 

преработвателите от сектор “Рибарство и аквакултури” финансова помощ по 

предприетите от Министерство на земеделието, храните и горите 

компенсаторни мерки по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 във 

връзка с COVID пандемията, е била навременна и е предотвратила риска от 

фалити, в резултат на което дейността на нито една фирма от сектора не е 

прекратена. Г-н Котов обърна специално внимание на научените уроци в 

процеса на изпълнение на COVID-19 мерките по ПМДР 2014-2020, чието 

реализиране е дало възможност да се направи анализ на икономическата 

активност, която операторите в сектор “Рибарство и аквакултури” извършват и да 

се оцени в каква степен реално секторът е бил засегнат от пандемията. В 

допълнение, г-н Котов изрази удовлетвореност и от това, че предоставените 

компенсации са допринесли и за изсветляването на сектора - тема, предмет на 

широко обсъждане и в рамките на работната група. Той сподели важни изводи, 
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които са направени при прилагането на COVID-19 мерките, например, относно 

Мярката за временно прекратяване на риболовните дейности, която според г-н 

Котов е добър инструмент, който следва да може да се използва при 

необходимост и занапред. Затова мярката е залегнала и в проекта на Програма 

за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА) през следващия програмен 

период, допълни г-н Котов.  Той съобщи още, че при необходимост COVID-19 

мерките ще бъдат отворени и през следващата година. Едновременно с това се 

работи активно и по подготовката за следващия програмен период, като в новата 

Програма за морско дело, рибарство и аквакултури ще бъдат включени и нови 

инструменти в подкрепа развитието на сектора, част от които са били предмет на 

обсъждане в рамките на работната група, поясни г-н Котов. В края на 

представянето на постигнатия напредък и направените изводи в резултат от 

реализирането на COVID-19 мерките от ПМДР 2014-2020 като основен инструмент 

в подкрепа на сектора, г-н Котов пожела успех на второто заседание на 

Тематичната работна група и ползотворни дискусии.  

 

По първа точка от дневния ред, г-жа Силвия Атанасова, ключов експерт 

“Сътрудничество и иновации” в Звеното за управление на Националната 

Рибарска Мрежа, представи в обобщен вид основните изводи относно 

въздействието на пандемията COVID-19 върху развитието на сектор “Рибарство 

и аквакултури”, направени в рамките на предходното заседание, а именно: 

• Нарушаване ритмичността на доставките, а оттам и на производствените 

процеси; 

• Спад в търсенето на пазара, като негативното въздействие на пандемията 

върху търсенето е по-силно на външните пазари, отколкото на вътрешния 

пазар - особено по време на обявеното извънредно положение в периода 

март-април 2020 г.; 

• Нарастване на цените на суровини и материали, особено на цените на 

фуражите за риба, които се осигуряват предимно чрез внос; 

• Спад в цените на някои видове риба, вкл. Поради увеличаване дела на 

нелоялните търговски практики - дъпмпинг на цените, увеличаване на 

сивия сектор. 
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Общата оценка за въздействието върху икономическите оператори в сектор 

“Рибарство и аквакултури”, извършена на база дискусиите в рамките на 

предходното заседание на работната група, проведено през месец септември 

2020, и резултатите от проучването сред заинтересовани страни, обхваща 

следните основни измерения на отрицателното въздействие: 

 

Г-жа Атанасова подчерта, че задачите на тази работна група, освен да оцени 

въздействието, е да формулира конкретни предложения за решаване на 

идентифицираните проблеми и конкретните измерения на негативното 

въздействие. Тя обърна специално внимание и на един от основните изводи, 

направен в рамките на предходното заседание, а именно: предложенията за 

инструменти в подкрепа на сектор “Рибарство и аквакултури” да се планират в 

дългосрочен план, защото негативните ефекти от пандемията ще продължат да 

се набюдават през следващите няколко години. 

След това, експертите от Звеното за управление на Националната Рибарска 

Мрежа, представиха основните резултати от проведеното проучване за 

въздействието на COVID-19 върху развитието на сектора, като подчертаха, че те 

в голяма степен потвърждат основните изводи, направени в рамките на първото 

заседание на работната група. Г-жа Атанасова отбеляза, че според данните от 
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проучването над 80 % от анкетираните, смятат, че пандемията е оказала силно 

отрицателно въздействие върху извършваните от тях дейност, като в най-

голяма степен влиянието е върху веригата на доставки и приходите от 

дейността, следвано от операции/процеси (вкл. производствени процеси), а в 

най-малка степен - върху запазването на работните места. 

 

По втора точка от дневния ред бяха представени идеи и предложения за 

инструменти в подкрепа на сектор „Рибарство и аквакултури“, генерирани в 

рамките на първото заседания на ТРГ, както и предложения, изпратени от 

заинтересованите страни чрез електронната поща на Националната Рибарска 

Мрежа - office@nrmbg.com   

Най-напред бяха разгледани предложенията за осигуряване на финансиране за 

сектор “Рибарство и аквакултури” - чрез COVID-19 мерките и финансовите 

инструменти по ПМДР 2014-2020. Според резултатите от проведеното проучване 

на НРМ над 70 % от участниците в проучването оценяват достъпа до финансова 

подкрепа за справяне с последиците от пандемията (чрез оперативни 

програми, заеми/гаранции по кредити) като лесен и задоволителен.  
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Относно финансовите инструменти за преодоляване на последиците от COVID-19, 

г-жа Невена Тодорова от дирекция “Морско дело и рибарство”, МЗХГ, сподели, 

че се изчаква предварителната оценка за прилагането им, която да даде реална 

представа за това, по кои мерки и приоритети от ПМДР 2014-2020 се очаква да 

има най-голям интерес и съответно по кои ще могат да се прилагат финансовите 

инструменти. Г-жа Тодорова разясни, че за следващия програмен период също 

се предвижда финансовите инструменти да бъдат включени като възможност 

за финансиране, а финансирането за големи предприятия в сектора е възможно 

да бъде до 100% чрез финансови инструменти.  

След първата част от дискусията, експертите от Звеното за управление на 

Националната Рибарска Мрежа представива следващата група предложения в 

подкрепа на сектора, а именно: търсенето на механизми за насърчаване на 

заетостта, както и повишаване на квалификацията на заетите в сектор 

“Рибарство и аквакултури”. Според данните от проучването на Националната 

Рибарска Мрежа, над 90 % от анкетираните подкрепят такъв тип мерки и смятат, 

че те биха допринесли за справяне с негативните последици от пандемията в 

сектора.  

Г-жа Невена Тодорова от дирекция "Морско дело и рибарство" към МЗХГ, 

разясни, че в новата Програма за морско дело, рибарство и аквакултури за 

следващия програмен период (2021-2027), която в момента се разработва, 

повишаването на квалификацията в сектора ще може да се осъществява чрез 2 

мерки:  

• “Продуктивни инвестиции в аквакултурите” и  

• “Преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултури”.  

Тя поясни, че нуждата от повишаване на квалификацията на заетите в сектор 

"Рибарство и аквакултури" е идентифицирана и в извършения SWOT анализ за 

целите на програмирането през следващия програмен период. Г-жа Боряна 

Воденичарска от дирекция “Морско дело и рибарство” допълни, че дейности за 

повишаване на квалификацията на работниците и служителите са предвидени и 

по приоритет 1 от новара програма и по-конкретно по мярка “Здраве и 

безопасност”. Г-жа Тодорова посочи още, че повече детайли по темата ще бъдат 

представени на по-късен етап, когато експертите от МЗХГ имат повече яснота и 
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когато бъде приет новия Регламент на ЕС за общата политика в областта на 

рибарството.  

 

В рамките на представянето стана ясно, че предложението е обсъдено от 

експертите в Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа, като след 

направен анализ е установено, че заради демаркацията между оперативните 

програми сектор “Рибарство и аквакултури” е изключен от почти всички мерки 

на държавата в подкрепа за запазване на заетостта и повишаване 

квалификацията на заетите в сектора. В тази връзка експертите от Звеното за 

управление на НРМ предложиха да се обсъди вариант, при който сектор 

“Рибарство и аквакултури” да бъде включен в Националния план за действие 

по заетостта, като по този начин се осигури възможност за получаване на 

квалификация в областта на рибарството и аквакултурите, както и за 

субсидирана заетост за работодателите в сектора.  

 

По темата взе думата г-жа Валентина Радева от Асоциация на индустриалния 

капитал в България (АИКБ) - представител на един от социалните партньори. Тя 

посочи, че процедурата по набиране на заявки от работодатели за включване в 

Националния план за действие по заетостта за 2021 г. са приключили, но 

заинтересованите страни, които изпитват затруднения във връзка със заетостта и 

недостига на квалифициран персонал, могат да подадат своите предложения 

отново от март 2021 г. за Националния план за действие по заетостта (НПДЗ). Г-

жа Атанасова изрази готовност Звеното за управление на Националната Рибарска 

Мрежа да разпространи информация за възможностите за сектора, които се 

предлагат в рамките на Националния план за действие по заетостта.  

 

В рамките на заседанието бяха обсъдени и допълнителни предложения във 

връзка с повишаване квалификацията на заетите в сектора, постъпили по e-mail. 

Едно от тези предложения беше на Център за професионално обучение (ЦПО) 

към ЕТ „Виктория – Петранка Митрева“, притежаващ лицензия от Националната 

агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за провеждане на 

обучения по професии и специалности от професионално направление „Рибно 

стопанство“. Предложенията на ЕТ “Виктория-Петранка Митрева” са: 
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• Лицензираните от НАПОО центрове за професионално обучение в 

страната да имат право да бъдат не само изпълнители по проекти, 

финансирани по ПМДР, но да имат право да бъдат бенефициенти и 

партньори по мерки от програмата и Стратегии за ВОМР на МИРГ; 

• По отношение на професионалното обучение за повишаване 

квалификацията на заетите в сектор “Рибарство и аквакултури” да 

няма условие допустими кандидати да бъдат само Центрове за 

професионално обучение със седалище на територията на МИРГ, т.к. 

Лицензираните от НАПОО центрове имат право да извършват обучения в 

цялата страна, като за целта имат одобрени технически и материални бази 

за провеждане на обучения в страната. 

Г-жа Невена Тодорова взе думата, като съобщи, че предложението ще бъде взето 

предвид и обсъдено в процеса на разработване на новата Програма за морско 

дело, рибарство и аквакултури 2021-2027. Тя сподели, че при обоснована 

потребност може да се обсъди и вариант да се разработи отделна мярка за 

провеждане на обучения за заетите в рибарството и аквакултурите. Г-жа 

Тодорова изрази мнение, че Местните инициативни рибарски групи също могат 

да бъдат въвлечени в процеса на повишаване квалификацията на заетите в 

сектора. 
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На следващо място беше обсъдено предложението за преференциално 

третиране потреблението на риба и рибни продукти като временна мярка в 

подкрепа на сектора за справяне с негативните последици от пандемията. 

Експертите от Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа 

подчертаха, че това е предложението, предмет на най-широки обсъждания в 

рамките на Тематичната работна група, като разясниха, че са направили 

допълнителни проучвания в тази връзка, вкл. анализ на постъпилите 

предложения в подкрепа намаляване на ДДС ставката за риба и рибни 

продукти. Според резултатите от проведеното проучване на Националната 

Рибарска Мрежа във връзка с темата за преференциалното третиране 

потреблението на риба и рибни продукти с ДДС:  69 % от респондентите в 

проучването смятат, че намаляването на ДДС ставката върху риба и рибни 

продукти ще окаже положително въздействие за възстановяване на сектора. 

Уточнено беше, че съгласно постъпилите предложения за намаляване на ДДС за 

сектора, луксозните продукти като омари, стриди и други екзотични морски 

дарове се изключват от предложението за намалена ДДС ставка (както е и в 

страни с диференцирана ставка на ДДС).  

 

Представени бяха статистически и аналитични данни във връзка третиране с 

ДДС потреблението на риба и рибни продукти в страните от ЕС: 

• От 28 страни в ЕС 23 страни прилагат диференцирана ДДС ставка по 

отношение на хранителни стоки, в т. ч. и рибни продукти: 

• В 18 държави от ЕС ДДС ставката върху риба и рибни продукти е между 0 

% и 10 %; 

• В 12 страни (близо 43% от държавите в ЕС) ДДС ставката за риба и рибни 

продукти е с най-ниско ниво за съответната държава, което показва, че в 

тези държави рибата и рибните продукти са стоки от първа необходимост 

с висок приоритет; 

• В 11 страни (над 39% от държавите) ДДС ставката за рибни продукти е със 

средно ниво; 

• В 5 страни, в т.ч. и България не се прилага диференцирана ДДС ставка. 
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Следващият аргумент за ползите от преференциалното третиране на 

потреблението на риба и рибни продукти с ДДС беше обяснен чрез Кривата на 

Лафер. 
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Когато данъчните ставки се увеличават, първоначално приходите в бюджета 

нарастват, но до един определен момент, когато започват да намаляват. Този 

ефект се обяснява най-вече с поведението на икономическите оператори при по-

високите ставки на данъчно облагане: колкото по-високи стават данъчните 

ставки, толкова мотивацията за работа и реализиране на повече приходи 

намаляват.  

 

Като пример беше даден отново случаят на Румъния, където приходите за 

бюджета се увеличават само няколко месеца след намаляване на ДДС върху 

рибата и рибните продукти - пример, който детайлно анализиран и обсъден в 

рамките на първото заседание на Тематичната работна група през септември тази 

година. ДДС ставката върху риба в Румъния е намалена през 2015 г. oт 24 % на 9 

%, което въпреки някои скиптични очаквания, води до значително нарастване 

приходите в бюджета.  

 

Експертите от Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа 

представиха в обобщен вид положителните ефекти от намаляване на ДДС, 

изложени от представители на бранша, както в рамките на предходното 

заседание на ТРГ, така и изпратени допълнително по e-mail от заинтересованите 

страни. 

 

Положителни ефекти от намаляване на ДДС: 

• Увеличаване на декларирания оборот, съответно данъчната основа и 
платените данъци (ДДС, корпоративен данък); 

• Дисциплиниране на всички икономически агенти по веригата на доставка 
(вносители, производители, търговци, дистрибутори, магазини, пунктове 
за продажба, хотели, ресторанти) и осъществяване на взаимен контрол по 
отношение на декларирания оборот; 

• Тази мярка е прилагана като основен икономически стимулатор в години 
на рецесия – например в САЩ през двете Световни войни; 

• Намаляване на крайните пазарни цени предвид икономическата 
ситуация породена от пандемията и стремежът на всички икономически 
оператори да стимулират потреблението и да реализират продажби, дори 
на по-ниски цени, за да си осигурят ликвидност; 
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• Стимулиране на продажбите, особенo в период на възстановяване след 
кризата, породена от COVID-19, поради необходимостта от осигуряване на 
оборотен капитал и ликвидност за фирмите; 

• Намаляване на косвения натиск върху коректните фирми, които 
декларират изрядно своите резултати. 

 
След представените аргументи в подкрепа на предложението г-н Цветелин Велев 

от Рибена ООД, който ръководи рибовъдното стопанство в Златна панега, 

Тетевен, сподели своя опит по темата като участник в минали дискусии на високо 

равнище за промяна на ДДС ставката за сектор "Рибарство и аквакултури". Той 

разясни, че заради пандемията се наблюдава спад в потреблението и трябва да 

се търсят механизми то да се стимулира, като преференциалното третиране на 

ДДС според него е добър инструмент и адекватен механизъм, особено в 

настоящите условия. Г-н Велев предложи ставката на ДДС да се намали на 10 %, 

което според него би подпомогнало развитието на сектора и ще даде 

очакваните ползи, представени в рамките на заседанието.  

Г-н Владислав Влаев, представител 

на Тракия Виктори ЕООД също 

изрази своето становище по темата, 

като преди това не пропусна 

възможността да благодари на УО 

на ПМДР за добре свършената 

работа, довела до получаване на 

финансова помощ. 

Г-н Влаев от фирма Тракия Виктори 

ЕООД отбеляза, че намаляването 

на ставката на ДДС в сектор 

“Рибарство и аквакултури” е 

взаимна подкрепа - не само от страна на държавата към сектора, но и от 

фирмите в бранша към държавата. Той разясни, че според него мярката може 

да направи така, че държавата, помагайки на бизнеса в сектора, впоследствие 

бизнесът да помогне на държавата за увеличаване приходите в бюджета. Като 

пример отново бе дадена Румъния, където намаляването на ДДС ставката за 
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риба и рибни продукти е спомогнала значително да се изсветли рибният сектор. 

Посочено беше също, че за да доведе тази мярка до изсветляване на бизнесите в 

сектора, според г-н Влаев е нужно мерките да да имат дългосрочна перспектива 

и затова при обявяването ѝ публично мярката трябва да се обяви като 

дългосрочна. Той сподели, че според него начинът е аргументирано да се 

постигне консенсус, удовлетворяващ взаимно заинтересованите страни - както 

от страна на публичния, така и на частния сектор. 

Г-н Теодор Дечев, представител на Асоциацията на индустриалния капитал в 

България (АИКБ) - национална представителна работодателска организация 

сподели мнение, че мярката за намаляване на ДДС трябва да бъде временна, а 

впоследствие да се търсят и по-дългосрочни решения.  

След обсъжданията във връзка с преференциалното третиране на ДДС бяха 

представени другите предложения за инструменти в подкрепа на сектора, 

идентифицирани от работната група: 

 
 

Г-н Венцислав Кръстев представи повече информация за предложението на 

Българска транспортна камара за създаване на работна група „Маркетинг, 
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мениджмънт и логистика“. Той предложи Националната Рибарска Мрежа да 

подпомогне подобна група като я обедини и съдейства за осъществяването ѝ. 

Разяснено бе, че дейностите по маркетинг, мениджмънт и логистика са 

непосилни за болшинството рибари и по този начин те ще бъдат подпомогнати. 

Г-н Кръстев също изрази мнение и по другите представени предложения, които 

да бъдат включени за обсъждане в рамките на нова ТРГ “Маркетинг, 

мениджмънт и логистика”: съкращаване на веригата на доставки, регистриране 

на търговски марки и други трудности във връзка с маркетинга на риба и рибни 

продукти, с които браншът се сблъсква. Като предизвикателство и необходимост 

от такава група, той посочи и необходимостта от обединение и по-координирани 

действия във връзка с маркетинга и логистиката в бранша. Г-н Кръстев предложи 

работната група да включва следните дейности: 

• Проучване и анализ на потребностите на рибарите; 

• Внедряване и предлагане на добри практики от страна на работната група; 

• Готовност да се представят актуални решения и добри практики; 

• Регистрация на българска търговска марка. 

Експертите от Звеното за управление 

на НРМ благодариха на г-н Кръстев и 

поясниха, че предложенията ще бъдат 

обсъдени и при одобрение и интерес 

от представителите на бранша, ще се 

предприемат действия за създаване 

на работна група с предложения 

тематичен обхват. 

 

 

 

 

По темата за Стимулиране на потреблението на риба и рибни продукти, 

произведени в България, 90% от попълнилите проучването на НРМ считат, че 

провеждането на национални, регионални и местни промоционални кампании 
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за насърчаване на консумацията на риба, произведена в България, е подходяща 

мярка за преодоляване на последиците от COVID-19.  

 
 

Примерът за подобна инициатива, който беше представен, е кампанията „Аз 

подкрепям местните рибари“. Като част от кампанията за популяризиране и 

стимулиране на потреблението на българска риба и рибни продукти в подкрепа 

на местните рибари, Националната Рибарска Мрежа разпространява плакати и 

единна визия на интернет банери. Експертите от Звеното за управление на 

Националната Рибарска Мрежа благодариха на всички, включили се активно в 

реализирането на кампанията, като изразиха специални благодарности към 

екипите на МИРГ, които активно допринасят за успеха на кампанията и призоваха 

всички участници в Тематичната работна група да продължат да подкрепят и 

разпространяват информационните материали от кампанията. От представянето 

стана ясно, че Националната Рибарска Мрежа публикува информация и PR статии 

на интернет страницата си за всички, включили се в кампанията. Освен това беше 

направено предложение като продължение на кампанията "Аз Подкрепям 

Местните Рибари", да създадат база данни с контакти и информация за местни 

рибари и рибни производители, която да бъде интегрирана на интернет 

страница на Националната Рибарска Мрежа - www.nrmbg.com. 
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Други мерки за засилване на сътрудничеството между сектор „Рибарство и 

аквакултури“ и търговците на риба и рибни продукти, които бяха представени 

на участниците, бяха: 

• Засилване на сътрудничеството с търговските вериги за стимулиране 

предлагането на българска риба; 

• Ясно обозначаване и промотиране на рибата, произведена в България в 

търговските вериги; 

• Мерки в областта на етикетирането и защитените географски указания; 

Стимулиране на сътрудничеството между представители на сектор “Рибарство 

и Аквакултури”: 

• Стимулиране създаването на организации на производители; 

• Изграждане на национален бранд - българска риба и рибни продукти. 

Г-жа Невена Тодорова поясни, че за бъдещия програмен период са представени 

11 мерки на проведеното заседание на тематичната работна група (ТРГ), 

организирана от УО на ПМДР. За следващата ТРГ е предвиден още един пакет, 

като една от мерките, която ще бъде представена е Плановетe за производство и 

предлагане на пазари. Тя е насочена към браншовите и междубраншови 
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организации, асоциациите в сектор "Рибарство и аквакултури", както и 

организации на производители и организации на асоциации на производители. 

  

В края на заседанието беше представено и обсъдено предложението на 

Национална Асоциация Българско Черноморие (НАБЧ): 

• Създаване на План за действие за улов на маломерен рапан с цел 

драстично намаляване на популацията му в Черно море; 

• Финансова подкрепа за улова на маломерен рапан. 

 

Г-жа Боряна Воденичарска, част от УО на ПМДР, която работи по Приоритет 1 

“Насърчаване на устойчивото рибарство и опазването на водните биологични 

ресурси” на новата програма за морско дело, рибарство и аквакултури, уточни, че 

в следващия програмен период има предложение за решение на проблема с 

маломерния рапан. Тя изрази удовлетворение от обстоятелството, че 

представители на сектора се интересуват от подобна мярка. Идеята е мярката да 

е с екологична насоченост, намалявайки влиянието на рапана върху черната 

мида. Проектът на наименование на мярката от ПМДРА 2021-2027 г. е 

“Специфично оборудване и дейности, които целят опазване на околната среда” 

и в нея е предвидено да бъде допустима предложената дейност, като рапаните 

да се ловят чрез водолазен способ. Г-жа Воденичарска разясни, че такава мярка 

е предложена и в Рамката за действие по Натура 2000, който е сериозен 

документ и има задължително условие за оперативната програма. Г-жа 

Воденичарска сподели, че се радва, че мярката е предложена в рамките на ТРГ и 

намира одобрение от заинтересованите страни, като се надява идеята да се 

възприеме и от Местните инициативни рибарски групи и се включи в техните 

Стратегии по ВОМР.  

В последната част от заседанието бяха представени и обсъдени други идеи за 

инструменти за преодоляване последиците от COVID-19 в сектор “Рибарство и 

аквакултури” и рибарските райони в страната, предложени при попълване на 

специално разработената за целите на тематичната работна група анкета сред 

заинтересованите страни: 

• Прилагане на компенсаторни мерки; 
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• Държавни помощи/преки субсидии в сектора – по примера на директните 
плащания в селското стопанство; 

• Намаляване на административната тежест - опростяване на 
лицензионни/разрешителни режими; 

• Съкращаване сроковете за обработка на проекти по ПМДР; 

• Популяризиране на ПМДР и отворените процедури за кандидатстване чрез 
Областните информационни центрове в страната; 

• Разнообразяване на отглежданите видове култури; 

• Законодателни промени в Закон за морските пространства (ЗМП) и Закона 
за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗЧК) относно прилагането 
на разпоредбите, отнасящи се до санкции за лица, увреждащи инвентара 
на рибарите, мидени ферми и т.н. 

 
Г-жа Mихаела Kозовска от Областен информационен център - Добрич сподели, 

че винаги когато има отворени мерки на ПМДР или МИРГ се стараят 

информацията да стигне до представители на сектора. Г-жа Козовска 

благодари, че Националната Рибарска Мрежа ги включва и информира за 

различни дейности в сектор “Рибарство и аквакултури”. 

 

Г-жа Силвия Атанасова допълни, че екипът на Националната Рибарска Мрежа се 

старае да включва Областните информационни центрове във всички събития, 

които организира, и с радост ще продължи да си сътрудничи с тях, изразявайки 

увереност, че занапред това сътрудничество ще бъде засилено и разширено. 

 

В края на заседанието експертите от Звеното за управление на Националната 

Рибарска Мрежа разясниха на участниците, че ще бъде изготвен доклад за 

дейността на работната група, който ще бъде предоставен за разглеждане на 

експертите от Министерство на земеделието, храните и горите. 

Експертите от дирекция “Морско дело и рибарство” в МЗХГ, Управляващ орган 

на Програмата за морско дело и рибарство, отправиха поздравления към 

Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа за предприетата 

инициатива по създаване и организиране на Тематична работна група 

“Инструменти за преодоляване на последиците от COVID-19 в рибарските 
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райони”. Те отбелязаха, че подобни заседания са изключително полезни за тях, 

тъй като се запознават с желанията, нагласите и идеите на хората в сектора. Тази 

ценна информация им служи при разработването на бъдещи политики за 

сектора "Рибарство и аквакултури", които да са съобразени с нуждите на 

заинтересованите страни. 

След изчерпване на дневния ред 

заседанието приключи с взаимни 

пожелания за здраве и бъдещи успехи 

в съвместната работа и сътрудничество 

между заинтересованите страни, 

работещи за развитието на “Рибарство 

и аквакултури” в страната.  

ОТБЕЛЯЗАХМЕ СВЕТИ НИКОЛАЙ МИРЛИКИЙСКИ ЧУДОТВОРЕЦ - 

ПОКРОВИТЕЛЯТ НА РИБАРИТЕ И МОРЯЦИТЕ 

На 06.12.2020 г. с множество поздравления и приготвяне на традиционни ястия 

беше отбелязан празникът Никулден. Празникът е в чест на Свети Николай 

Мирликийски Чудотворец, който е покровител на моретата, океаните, езерата 

и реките, на моряците и рибарите, на семейството и рода. 

 
Ето и пожеланието от екипа на Националната Рибарска Мрежа „Бъдете здрави, 

смели и изпълнени с вяра в доброто и чудесата, които носи празникът 

Никулден!“. Специалното пожелние към рибарите бе Свети Николай Чудотворец 

да донесе мрежи, пълни с риба, на мореплавателите - спокойно море и попътен 

вятър, а на всички празнуващи - пречистване, хармония, твърдост във вярата и 

сила всеки ден да вършат добри дела! 
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За чудесата на Свети Николай Чудотворец и Никулден 

Едно от първите чудотворства на Св. Николай, за които легендите разказват, е 
свързано с моряците, пътуващи към Божи гроб в силна морска буря. Според 
легендите, с молитвите си Св. Николай Чудотворец успял да успокои морето и 
да спаси моряците от опустошителната буря, като дори възкресил моряк, който 
паднал от мачтата, докато се бори със силния вятър в бурното море. 

Сред другите широко разпространени чудотворства на Св. Николай е това, 
свързано със закрилничеството над рибарите. Легендите разказват, че Светецът 
спасил рибар от потъващата му лодка, запушвайки дупката в нея с люспа от 
шаран.  

Затова Св. Николай Чудотворец се счита за 
покровител на моряците и рибарите, а на 
Никулден на трапезата задължително 
трябва да присъства шаран. Шаранът е на 
най-голяма почит за празника, защото се 
счита, че той е „слугата” на Свети Николай и 
жертвена риба за Никулден. Празникът се 
нарича още "Рибни Свети Никола", 

"Мокри Свети Никола" или "Рибена Черква". 
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Поверията гласят още, че когато се прави нова лодка, в нея трябва да се вгради 
икона на Св. Николай Чудотворец. Вярва се, че тя пази лодката от бурите и 
ветровете. С иконата на светеца жените на рибарите излизали по време на морска 
буря на брега и я потапяли до три пъти във водата като заклинание да се върнат 
мъжете им живи и здрави. В миналото и рибарите не излизали в морето без 
молитва пред иконата на Св. Николай за неговото застъпничество. 

Много от чудесата на Св. Николай Чудотворец са свързани с лечителството. 
Затова хората вярват, че той носи изцеление, пречистване и хармония. 
 
И още за магията на Никулден 

Свети Николай Чудотворец се свързва с грижата за другия и 
благотворителността. За него се знае, че се е родил в богато семейство и е дарил 
цялото си наследство на онези, които са имали нужда от него. Затова Никулден се 
свързва с добруването и желанието на хората да даряват. Много хора вярват, че 
Св. Николай Чудотворец е носител на традициите да се правят подаръци и да се 
случват чудеса по Коледа.   
 
И още любопитни факти за празника по нашите земи 

С името на Свети Николай е свързано възникването на Черноморец. Допреди 
няколко десетилетия селището е носело името Свети Никола, прието от 
основателите му заради донесена от морето икона с лика на Чудотвореца.  

Свети Николай Чудотворец се свързва и с възникването на няколко манастира 
край с. Емона и манастира Свети Никола край на нос Калиакра. Никулден е 
официален празник на град Бургас. 

Според народния култ към Св. Николай Чудотворец, той се явява още семеен и 
родов покровител - пазител на дома и семейството.  
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ПРОВЕДЕ СЕ ОНЛАЙН СЕМИНАР НА ТЕМА "ИЗСЛЕДВАНИЯ И 

ИНОВАЦИИ В КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА ЗА ЗЕЛЕНО 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ" 

На 01.12.2020 г. се проведе Международният онлайн семинар на тема 

„Изследвания и иновации в кръговата икономика за зелено възстановяване“, 

организиран от EIT Climate-KIC и Изпълнителната агенция за малки и средни 

предприятия на Европейската комисия. 

 

Пандемията COVID-19 разкри наяве крехката същност на настоящите ни линейни 
икономики и системните предизвикателства пред нашите общества. Но как това 
може да бъде възможност за изграждане на зелено и устойчиво възстановяване, 
което да доведе до неутралност на климата? – това беше основният въпрос, 
предмет на обсъждане в рамките на международния семинар на тема „Кръгова 
икономика“, проведен онлайн на 01.12.2020 г.  

 
Събитието, организирано от EIT Climate-KIC и Изпълнителната агенция за малки 
и средни предприятия (ИАМСП) на ЕК, беше проведено при голям интерес с над 
300 участници от всички държави-членки на ЕС. Участие в международния 
онлайн семинар взеха и експерти от Звеното за управление на Националната 
Рибарска Мрежа, членове и заинтересовани страни от дейността на мрежата. 

 
В търсене на решения за справяне с последиците от пандемията COVID-19 чрез 
прилагане принципите на кръговата икономика, участниците имаха възможност: 

• Да дискутират ефективното проектиране и финансиране на научни 
изследвания и иновации в кръговата икономика, които могат да 
подпомогнат страните по целия свят при изпълнението на техните планове 
за икономическо възстановяване; 

• Събирайки глобалната общност, сесията предложи отлична възможност за 
обучение, споделяне на най-добри практики и засилено сътрудничество за 
преход към кръгова икономика. 
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ПАНЕЛИСТИ: 

• Javier Peinadо и Keti Medarova-Bergstrom от Изпълнителната агенция за 
малки и средни предприятия към ЕК; 

• Cliona Howie от EIT-Climate KIC 

• Bernie Kiely, представител на правителството на Ирландия, отговарящ за 
околната среда, климата и комуникациите; 

• Janja Kreitmayer McKenzie, представител на Министерство на околната 
среда и пространственото планиране, Словения 

• Maria Paz Diaz Nieto, представител на Регионалното министерство на 
икономиката и финансите на правителството на Кантабрия 

• Roberta de Carolis от Националната агенция за нови технологии, енергетика 
и устойчиво икономическо развитие на Италия, представяща 
проекта H2020 CICERONE 

  

Събитието беше открито от Javier Peinadо от Изпълнителна агенция за малки и 
средни предприятия към ЕК и Cliona Howie от EIT Climate-KIC. 
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Представянето на експертите от Европейската комисия постави акцент върху 
амбициозния дневен ред на ЕС за устойчив растеж, въведен чрез Европейската 
зелена сделка. Те споделиха, че Европейската зелена сделка е довела до 
приемането на редица други ключови политики, като например Нов план за 
действие за кръговата икономика (Circular Economy Action Plan) и Европейска 
промишлена стратегия, имащи за цел да превърнат Европейския съюз в по-
просперираща и устойчива общност.  

В следващите тематични панели от събитието се обсъдиха конкретни действия за 
напредъка в прехода към кръгова икономика. 

Основните изводи от изказванията в рамките на въвеждащата част от събитието 
бяха: 

• Има засилена нужда от инвестиции в иновации. Зелената сделка ще 
помогне на ЕС да се възстанови от кризата COVID-19, повишавайки 
устойчивостта и способността на държавите-членки да се справят с 
подобни заплахи в бъдеще; 

• Тези нужди ще бъдат покрити от дългосрочната финансова рамка на ЕС за 
периода 2021-2027, която ще подпомогне възстановяването чрез 
стимулиране на зелена, дигитална и устойчива Европа; 

• Новата рамкова програма за научни изследвания и иновации Хоризонт 
Европа ще доведе до необходимите систематични промени за постигане 
на въздействие чрез кръгова икономика и системни иновации като 
ключови елементи на бъдещото финансиране. 

• Проектът CICERONE е един такъв пример за ключов проект, подпомогнат от 
ИАМСП на ЕК, който работи за сътрудничеството и координирането в 
процеса на програмиране на кръговата икономика, за да се постигнат 
амбициозните цели на Европейския зелен пакт. 

Както е посочено в Европейския зелен пакт и Планът за действие за кръгова 
икономика, Европейската комисия е разпознала спешната нужда от преминаване 
към кръгова икономика. Това е особено относимо в контекста на COVID-19 
пандемията и периода след нея, когато държавите-членки ще имат нужда от 
изпълнение на възстановителни планове, които да ги направят по-силни и 
устойчиви. 

• Кръговата икономика е ключов инструмент за намаляване на въглерода на 
регионите и напредъкът в кръговата икономика ще максимизира шансове 
да избегнем най-опасните ефекти от промяната в климата. 
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• Но как да се постигне това без драматични промени в нашите 
икономически и социални системи на регионално, национално и 
международно ниво? – това беше следващият въпрос, на който 
участниците се опитаха да намерят отговор. 

 
Основните изводи от дискусиите бяха: 

• Ключовият инструмент е въвличането на всички заинтересовани страни - 
държавите, регионите, индустриите и общностите, които заедно да поемат 
по пътя на прехода към кръгова икономика. А това означава целенасочени 
и координирани действия в политиката, финансите, образование, 
предприемачеството и иновации, за да се променят системите в цялост – 
от линейни в кръгови; 

• Иновациите имат ключова роля за трансформиране на системите – нови 
идеи, нови подходи за постигане на нулеви емисии на парникови газове; 

• Превръщане на европейската политика и публично финансиране в по-
систематични, междусекторни и обхващащи още по-широк кръг 
заинтересовани страни; 

• Изграждане на мрежа от заинтересовани страни, които да адресират 
специфичните предизвикателства; 

• Подкрепа за трансформиране на частния финансов сектор; 

• Разработване на научни методологии за ангажиране на заинтересованите 
страни; 

• Трансформиране на индустриалните вериги на доставка. 

  

ТЕМАТИЧНИТЕ ДИСКУСИИ ВКЛЮЧВАХА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛЕДНИТЕ 
ИНИЦИАТИВИ В ОБЛАСТТА НА КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА НА НИВО ЕС: 

 
• Словения 

o Транснационалният процес в Словения е започнал с 
Комуникационна стратегия за ускоряване на собствеността върху 
прехода, ангажиране на всички заинтересовани страни и 
изграждане на диалог около темата за кръговия преход; 
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o Изпълнението на Комуникационната стратегия включва въвличане 
на посредници като Съвместния изследователски център, Climate-
KIC и EIT Суровини за разработване и съвместно създаване на 
Дълбока демонстрация на нисковъглеродна икономика чрез 
кръгова икономика. Това донася ново ноу-хау и знания, 
надграждайки всички дейности и постижения, постигнати до 
момента на национално ниво. Фокусът на комуникационната 
стратегия е поставен върху системната промяна за прехода, като 
същевременно той се превръща в по-осезаем и устойчив; 

o Комуникационната стратегия на Словения се основа на 3 основни 
стълба: 

▪ Кръгови общности и образование; 

▪ Бизнес и мониторинг; 

▪ Изготвяне на политики и иновации (обществени поръчки, 
висше образование, изграждане на капацитет); 

o Създаване на нов Център за кръгова икономика – той е ключово 
значение за организирането на програмата и привличането на 
допълнителни знания. 
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• Ирландия 

Кръговата икономика е част от Националната програма за предотвратяване на 
отпадъците от няколко години, която през 2020 г. се превръща в нов План за 
действие за отпадъци за кръгова икономика.  

o Целта е да се даде политическа насока на бизнеса и общностите да 
се трансформират в кръгова икономика, а ключът към бъдещото 
развитие е изготвянето на Националната стратегия за кръгова 
икономика, която ще бъде публикувана за обществено обсъждане 
през 2021 г. Тази стъпка се оказва важна за разпространението на 
посланието до различни заинтересовани страни, необходими за 
предизвикване на системни промени. 

o Ирландската икономика се основава силно на селското стопанство и 
производството: работата с тези приоритетни сектори е от ключово 
значение, придружена от всеобхватна стратегия; 

o По отношение на производството в сътрудничество с EIT Climate-KIC 
е създадена инициативата CIRCULEIRE: тази инициатива е 
ръководена от индустрията и представлява национална платформа 
за кръгово производство, която осигурява подкрепа на участниците 
в цялата система, например чрез иновационен фонд, 
изследователски работни групи и подкрепа за обучение; 

o Лидерството в публичния сектор е много важно, включително 
разглеждането на начините за трансформиране на финансите, което 
в момента е проектирано като линейна система. Необходимо е да се 
ангажира цялото правителство да работи по финансови механизми, 
за да разбере какво предлага кръговата икономика и да приеме 
необходимостта от действия по изменението на климата: кръговата 
икономика е част от практическото решение и трябва да бъде по-
системна. 
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• Кантабрия 

Кантабрия (автономна област в Северна Испания) работи по прилагането на 
стратегия за кръгова икономика от 2 години. 

o През 2018 г. Агенцията за регионално развитие в 
Кантабрия (SODERCAN) създаде бизнес форум в подкрепа на 
интеграцията на принципите на кръговата икономика с местните и 
регионалните заинтересовани страни: това включва обмен на 
информация, най-добри практики и изграждане на общност от 
действия по темата; 

o През същата година SODERCAN и Търговската камара на Кантабрия 
подписват споразумение с EIT Climate-KIC, което да служи като 
отправна точка за кръговата икономика и да насърчава дейностите 
на място. Това включва организирането на дискусионни форуми за 
разработване на регионална стратегия за кръгова икономика; 

o Представителите на Кантабрия споделят, че региона има нужда от 
подкрепа за конкретно прилагане на стратегията за кръгова 
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икономика. Кръговата икономика е междусекторна по своята 
същност и се нуждае от ангажирането не само на регионално 
министерство, но и на различни нива на управление, за да 
осъществява съвместно дейности и да повишава осведомеността в 
обществото. 

 

 
• Транснационалния проект CICERONE: 

CICERONE стартира през 2018 г., за да отговори на необходимостта от засилване 
на сътрудничеството за финансиране в Европа. Понастоящем се случват много 
единични инициативи, но има нужда от по-системен подход, за да се избегне 
фрагментацията на резултатите. 

o За да се справи с този проблем, по проекта е изготвена Стратегическа 
програма за научни изследвания иновации (SRIA) за кръгова 
икономика. Тя се основава на цели и иновационни области, 
предлагайки 4 съвместни програми за справяне с кръговата 
икономика в специфични области, в които се срещата най-големи 
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предизвикателства: градски райони, индустриални системи, вериги 
за стойност, територии и море; 

o Участниците в проекта споделят, че са необходими съвместни 
действия от европейските страни и региони: в рамките на 
проект CICERONE през 2021 г. Стартира дейност Европейският 
център за кръгово сътрудничество, който има за цел да подкрепи 
публичните органи в изпълнението на съвместни програми за 
кръгова икономика. 

 

 

КАК ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПОДКРЕПЯ ДЕЙНОСТИТЕ В ОБЛАСТТА НА 
КРЪГОВАТА ИКОНОМИКА? 

Европейската комисия поставя силен фокус върху жизнения цикъл на продуктите, 
адресирайки предизвикателства, свързани с дизайна и популяризирането на по-
устойчиви процеси и потребление – всички те целят да запазят ценни ресурси в 
икономиката възможно най-дълго. Това е подкрепено и от новата Промишлена 
стратегия, целяща да подпомогне зелената и дигитална трансформация. 

Има редица предстоящи инициативи, които имат за цел да оформят и ускорят 
положителното развитие: 

http://www.nrmbg.com/
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• План за действие за нулево замърсяване; 
• Инициатива за кръгова електроника; 
• Нова Стратегия за текстил; 
• Стратегия за устойчиво изградена среда. 

 
Европейската политическа рамка е ключова за подтикване към действие и 
повишаване стимулите в държавите-членки и регионите, но друга важна роля е 
да се подпомогне преходът чрез финансиране: 

• Между 2014 и 2018 програма Хоризонт 2020 е инвестирала близо 1,4 
милиарда евро, за да подпомогне кръговата икономика. Това се допълва и 
от други европейски финансови инструменти, подпомагащи прехода към 
кръгова икономика, например такива, които са част от Новата политика на 
сближаване и Програма LIFE. 

 
Експертната финансова група за кръговата икономика е създала важни препоръки 
за подобряване на банковите възможности за финансиране на проекти в областта 
на кръговатаа икономика. Установена е силна необходимост от събиране на 
знания чрез Европейската платформа на заинтересованите страни в кръговата 
икономика, където има споделени над 300 добри практики и стратегии. ИАМСП 
към ЕК е създала и  хъбове за данни с проекти, представящи резултатите и 
въздействиево на различни инициативи в областта на кръговата икономика на 
ниво ЕС. Платформата за публикуване и споделяне на резултати по програма 
Хоризонт е друг пример за инструменти, разработени от ЕС, за споделяне на 
информация, целящи да оптимизират въздействието чрез разнообразие от 
инициативи, осигуряващи повече сътрудничество, синергия и взаимно 
допълване. 

За Европейската комсиия на този етап е важно да се подкрепят и насърчават 
широкомащабни демонстрационни проекти и широко усвояване на добри 
практики в областта на кръговата икономика.  

Срещата беше закрита от Cliona Howie от EIT Climate-KIC, която обобщи 
основните нужди и предизвикателства пред процеса на ускоряване на прехода 
към кръгова икономика: 

• да се създаде създадена работна група/звено за подкрепа в областта на 
кръговата икономика; 

• да се прилага систематичен и междусекторен подход по отношение на 
глабалните доставки и веригата на стойност; 
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• устойчивостта, която може да се постигне чрез кръговата икономика, 
означава по-голяма конкурентоспособност; 

• транснационалното сътрудничество и работатата по съвместни проекти е 
ключов фактор за ускоряване на прехода към кръгова икономика.  

 

БЕЗПЛАТЕН МЕЖДУНАРОДЕН ОНЛАЙН СЕМИНАР "CAPACITY 

BUILDING AND HARMONIZATION OF SCIENTIFIC DIVING IN 

EUROPE" СЕ ПРОВЕДЕ В РАМКИТЕ НА 3 ДНИ 

На 2-ри, 9-ти и 16-ти декември 2020 г. от 18:00 часа се проведе онлайн семинар 

на тема „Изграждане на капацитет и хармонизиране на научното гмуркане в 

Европа“ 

 
Екипът на проекта ScienceDIVER организира онлайн семинар „Изграждане на 
капацитет и хармонизиране на научното гмуркане в Европа“, за да представи 
актуални констатации от проекта и да обсъди проблемите, свързани с научното 
гмуркане. Събитието е структурирано в три последователни сесии, които се 
проведоха на 2-ри, 9-ти и 16-ти декември 2020 г. от 18:00 ч. българско 
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време (5:00pm CET). На събитието са представени и обсъдени текущото състояние 
и предизвикателствата и съвместни пътища за хармонизиране на научното 
гмуркане. 

Сесиите на семинара: 

1. Сесия 1 „Професионално признаване на научните водолази“ - 2.12.2020 г., 
18:00 ч. 

2. Сесия 2 „Правна рамка на научната водолазна дейност“ – 9.12.2020 г., 
18:00 ч. 

3. Сесия 3 „Програми за обучение“ – 16.12.2020 г., 18:00 ч. 

Поканата за събитието, където ще намерите и допълнителна информация може 
да видите ТУК. 
 

ПРОВЕДЕ СЕ МЕЖДУНАРОДEН ОНЛАЙН СЕМИНАР НА ТЕМА 

„АЛТЕРНАТИВНИ ПРОТЕИНИ“, ОРГАНИЗИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ 

ИНСТИТУТ ЗА ТЕХНОЛОГИИ И ИНОВАЦИИ И УНИВЕРСИТЕТА 

ЛУНД В ШВЕЦИЯ 

На 08.12.2020 г. се проведе международeн онлайн семинар на тема 

„Алтернативни протеини“, в който взеха участие експерти от Звеното за 

управление на Националната Рибарска Мрежа и дирекция „Морско дело и 

рибарство“ в Министерство на земеделието, храните и горите, директорът на 

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури доц. д-р Галин Николов, 

членове и партньори на Националната Рибарска Мрежа. 

 
Събитието беше организирано от Европейския институт за иновации и 
технологии и по-специално общностните мрежи EIT Climate-KIC, EIT Food, както 
и Университета Лунд, Швеция–Висше изследователско училище по 
Биоикономика към Центъра за екологични и климатични изследвания и 
Факултета по храни към Университета. 
 
Участие в международния онлайн семинар взеха над 120 представители на 
науката, бизнеса, публичната администрация и неправителствения сектор, от 24 
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държави. Българското участие беше представено от експерти от Националната 
Рибарска Мрежа, МЗХГ, ИАРА, Тракийски университет-Стара Загора, Бургаски 
свободен университет, както и представители на бизнеса.  От стопанския сектор 
участие в семинара взеха: 

• Насекомо АД - иновативната стартираща компания, развиваща дейност в 
сферата на биотехнологии и производството на алтернативни протеини за 
фураж за риба; 

• Аквафиш Пазарджик ООД - българска компания, развиваща 
дейност  в сферата на аквакултурите и по-специално - производството на 
черен хайвер от есетра и филе от африкански сом; 

• Био Трейд Контрол ООД - българска компания, предоставяща 
консултантски услуги в областта на аквакултурите.  
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Събитието беше открито от д-р Deniz Koca, координатор на Висшето 
изследователски училище по Биоикономика към Центъра за екологични и 
климатични изследвания на Университета Лунд в Швеция. 

 
 

Първата тематична сесия беше посветена на важността на алтернативните 
протеини в борбата с климатичните промени и напредъка по пътя на 
трансформация към кръгова икономика, представена от г-н Daniel Zimmer от 
екипа за устойчиво използване на земята в EIT Climate- KIC. 
 
В тази тематична сесия бяха разгледани и перспективите за развитието на 
алтернативните протеини от гледна точка на дейността на EIT Climate KIC. 
Инициативата EIT Climate-KIC е подкрепена от Европейския институт за иновации 
и технологии, като нейната дейност обхваща разпространение и трансфер на 
знания, и подкрепа за развитието на иновации, които носят ползи за обществото, 
за да се справят с предизвикателствата, свързани с изменението на климата. 
 
По време на втората тематична сесия беше разгледана ролята на 
алтернативните протеини за развитието на устойчиви и здравословни 
хранителни системи. Презентация по темата направи г-н Henrik Sondergaard, 
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Мениджър Иновации в EIT Food. Инициативата EIT Food е водеща европейска 
инициатива в подкрепа на иновациите в областта на храните. 
 
От представянето на г-н Henrik Sondergaard стана ясно, че предстои провеждане 
на онлайн събитие в областта на устойчивите аквакултури, по време на което 
ще бъде представена предстояща процедура за подбор на проекти на EIT Food – 
иновации в устойчиви аквакултури. Повече информация за предстоящата 
процедура можете да намерите ТУК .  
 
Г-н Henrik Sondergaard разясни още, че през 2021 г. предстои серия от събития, 
организирани от EIT Food, за намиране на партньори в областта на 
производството на устойчиви и здравословни храни.   

 

В рамките на следващите тематични сесии бяха представени примери за 
иновативни проекти в областта на производството на алтернативните фуражи в 
аквакултурата и използването на странични (отпадъчни продукти) от риба и 
водорасли: 

• Проект SALMONAID, чиято основна цел е да намали и подобри качеството 
на влаганите фуражи при производството на сьомга чрез използване на 
горски продукти. Проектът беше представен от г-н Björn Alriksson, 
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Ръководител екип „Биотехнологии“ в RISE - Изследователския институт на 
Швеция.  

 

 
 

Следващите проекти бяха представени от проф. Charlotte Jacobsen от Датския 
технически университет (DTU): 

• Проект FIMAFY – прилагане на микроводораслите като източник на 
протеини за храни и фуражи 

• Проект VALSEA – използване на страничните продукти от водорасли като 
източник на алтернативни протеин 

• Проект Espersen – използване на страничните продукти от треска като 
източник на емулгатори и антиоксидант 

• Проект WASEABI – използване на пептиди от странични продукти от треска 

По време на международния онлайн семинар беше разгледана и друга актуална 
тема, свързана с използването на морски видове риба и водорасли като 
източници на протеини за фуражи и храна за хората. Темата беше представена 
от д-р Veronica Hammer Hjelness от Новержкия Институт за наука и технологии. 
 
Презентацията на д-р Veronica Hammer Hjelness включваше още информация за 
изпълнението на проекта SUPREME, финансиран от Норвежкия съвет за 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://www.ri.se/en/about-rise
https://www.ri.se/en/about-rise
https://www.forskningsradet.no/en/


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

63 
 

изследвания. Проектът адресира предизвикателствата, с които се сблъсква сектор 
„Бяла риба“ в Норвегия, и има за цел да разработи концепция за увеличаване 
използването на остатъчни суровини чрез оптимизиране на технологичните 
решения за обработка на остатъчни суровини на борда на кораба. По време на 
презентацията бяха разгледани и други източници на алтернативни протеини – 
микро и макроводорасли, морска краставица, както и беше представена 
платформата за обучение и обмяна на опит Seaweed Biorefinery Platform. 

 
 

Основният извод от представянето и последвалите дискусии беше, че е 
необходим холистичен и мултидисциплинарен подход за ефективното 
оползотворяване на потенциала на морските видове и водорасли и страничните 
продукти от тях за производство на рибни фуражи и здравословна храна за 
хората. 
 
Следващите тематични сесии бяха посветени на използването на растителните 
протеини за производство на устойчива и здравословна храна, както и на 
сътрудничеството между заинтересованите страни за трансформиране на 
хранителните системи чрез използване на подхода на мисиите, който и ЕК 
започва да прилага в областта на изследванията и иновациите. 
 
Последната разгледана тема от сутрешните сесии беше посветена на 
предизвикателствата, свързани с пазара на алтернативни протеини и 
прилагането им за развитието на устойчива и здравословна хранителна 
система. Тя беше представена от г-жа Frederica Galli, Мениджър „Изследвания и 
иновации“ на екип „Здраве и благосъстояние“ в международната група 
Purato, предлагаща пълна гама от иновативни продукти, суровини и приложна 
експертиза в специфични сектори от производството на храни. Компанията е 
създадена през 1919 г. в Белгия, като 100 години по-късно продуктите и услугите 
наPurato могат да бъдат намерени в над 100 държави по света. Основните 
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предизвикателства, свързани с изграждане на устойчиви и здравословни храните 
системи, очерани от г-жа Galli, бяха: 

• Предизвикателства, свързани с логистиката и веригата на доставка; 

• Предизвикателства, свързани с разходите и крайните цени на 
хранителните продукти, произведени по устойчив начин; 

• Предизвикателства, свързани със здравето и храненето; 

• Предизвикателства, свързани с регулациите – въвеждане на законови 
дефиниции и изисквания на национално ниво, регулации, свързани с 
производството на нови храни, които са в съответствие с целите на 
Стратегията „От фермата до трапезата“, създаване на марки и въвеждане 
на стандарти, рекламации и др. 

• Предизвикателства, свързани с устойчивостта. 

 

Сутрешната сесия завърши с дискусия и обобщаване на основните изводи от 
разгледаните теми. 
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В следобедната сесия бяха проведени двустранни срещи между участниците, 
по време на които те имаха възможност да обменят опит и добри практики и да 
обсъдят възможности за бъдещо сътрудничество. 
 
Г-жа Силвия Атанасова, ключов експерт „Сътрудничество и иновации“ и г-н Енчо 
Иванов, ключов експерт „ВОМР“ в Звеното за управление на Националната 
Рибарска Мрежа (НРМ) се включиха активно в следобедната сесия на семинара, 
посветена на намирането на партньори от други държави-членки чрездвустранни 
срещи 1:1. Експертите от Звеното за управление на НРМ взеха участие в няколко 
предварително планирани двустранни онлайн срещи, по време на които бяха 
обсъдени възможностите за сътрудничество между членове и заинтересовани 
страни от дейността на НРМ (МИРГ, научни организации, публична 
администрация и частни компании) с  партньори от други държави-членки на 
ЕС. 

 

Основните теми, обсъдени по време на двустранните срещи, бяха: 

• Обмяна опит, разпространение на знания и сътрудничество в областта на 
алтернативните протеини и по-специално водораслите като източник на 
протеини за фуражи и храни; 

• Създаване и развитие на дребномащабни ферми за мирководорасли, 
обслужващи местния/регионалния пазар, и и възможности за 
сътрудничество с организации от Франция и Румъния за повишаване на 
знания и обмяна на опит в областта; 

• Изграждане на експертна мрежа в подкрепа на научни изследвания и 
разработване на иновации в областта на сладководната аквакултура и 
алтернативните протеини. 
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В рамките на двустранните срещи експертите от Звеното за управление на 
Националната Рибарска Мрежа имаха възможност да представят дейността на 
МИРГ в България и възможностите за въвличането им в проекти и дейности за 
осъществяване на транснационално сътрудничество в тематичните области на 
конференцията, както и добри практики на български научни организации и 
компании, работещи в сферата на алтернативните протеини и устойчивото 
производство на аквакултури. 
 
Благодарение на двустранните срещи се постави добра основа за задълбочаване 
на контактите и осъществяване на по-широко транснационално сътрудничество 
в сферата на устойчивото рибарство и аквакултури. 

 

ЕКСПЕРТИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА МРЕЖА ВЗЕХА 

УЧАСТИЕ В ОНЛАЙН СЕМИНАР НА ТЕМА "УСТОЙЧИВА 

АКВАКУЛТУРА", ОРГАНИЗИРАН ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ ЗА 

ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ 

На 09.12.2020 г. се проведе онлайн семинар на тема "Устойчива аквакултура", 

организиран от Европейския институт за иновации и технологии. Участие в 

семинара взеха експерти и членове на Националната Рибарска Мрежа.  

 
Семинарът имаше за цел да запознае участниците с отворена процедура за 

подбор на проекти в областта на устойчивите аквакултури. Събитието беше 
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открито от представители на Европейския институт за иновации и технологии в 

храните (EIT FOOD). 

 

Веднага след откриването и въвеждащите презентации бяха представени 

основните предизвикателства, които настоящата процедура за подбор на проекти 

в областта на устойчивите аквакултури адресира: 

Предизвикателство 1: Разработване на технологични, иновативни и устойчиви 

решения за производство на безопасна, здравословна и висококачествена храна, 

които същевременно водят до повишаване на прозрачността и доверието на 

потребителите. 

Предизвикателство 2: Създаване и разширяване на "кръгови" системи (системи, 

прилагащи принципите на кръговата икономика), при които които: 

а) Ресурсите са използвани оптимално, за да се намалят отпадъците;  

б) Количеството замърсители в рибовъдните стопанства са намалени;  

в) Въздействието на аквакултурите върху околната среда се компенсират 

Предизвикателство 3: Разработване на нови икономически ефективни методи / 

технологии за производство на водорасли, протеини, екстракция и преработка за 

подобряване на сензорните свойства и хранителния профил на продуктите, 

съдържащи материали на основата на водорасли. 
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Предизвикателство 4: Създаване на иновативни и съвместни процеси, които 

позволяват трансфер на знания и споделяне на най-добри практики в цяла Европа 

и по-специално адресиращи нуждите на МСП. 

След това бяха представени текущи проекти в областта на устойчивата 

аквакултура по всяко от предизвикателствата, финансирани от Европейския 

институт за иновации и технологии.  

Примерни проекти, насочени към предизвикателство 1: 

• Проект "Подобряване на доверието във веригата на доставка на 

риба: Бързи и преносими инструменти за наблюдение с цел по-добър 

контрол на безопасността" 

• Проект "METAMORPHOSIS": подобрен протеин от насекоми за аквакултури 

чрез преобразуване на органичните отпадъците, които се превръщата в 

ценни функционални храни за аквакултури от следващо поколение, 

използващи биомаса от насекоми конверсия и патентован процес на 

биообработка. 

• Проект MIDSA: Микрокапсулирана храна за устойчива аквакултура: 

Разработване на високо хранителен фуражен двучерупчест продукт, от 

странични рибни отпадъци, под формата на микрокапсулирани частици и 

известни като BioBullets 

• Проект "Нови фуражни добавки, произведени на базата на 

ферментирали водорасли чрез микроби и анаеробни микробни 

процеси" 

Примерни проекти, насочени към предизвикателство 2: 

• Проект "Разработване и внедряване на нова технология за 

транспортиране и съхранение на живи морски дарове, за да се запази 

качеството на храната и да се избегнат хранителни отпадъци при 

продължително транспортиране и периоди на съхранение на живите 

морски дарове" 

• Проект Energy-to-Feed (E2F): разработване на устойчив източник на 

протеини и липиди от богати на от омега-3 микроводорасли, култивирани 
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с помощта на чисти източници на енергия (геотермална електроцентрала), 

редуциращи еко отпечатъка от производството на енергия; 

Примерни проекти, насочени към предизвикателство 3: 

• Проект Thermblue: Разработване на естествен устойчив син пигмент от 

микроводорасли, произведени с чиста енергия чрез устойчиво и намалено 

производство на отпадъци. 

 

В рамките на събитието бяха представени и основните задължителни принципи 

за иновативни проекти: 

• да имат ясно дефинирани резултати, което означава да водят до 

създаването на нови продукти, процеси или услуги, адресиращи описаните 

четири предизвикателства; 

• да имат ясно разписан план за комерсиализация - въвеждане на пазара на 

новите продукти/процеси/услуги; 

• да са на ниво на технилогична готовност 6, т.е. вече да са достигнали ниво 

на технологична готовност 5 (технологията да е валидирана в релевантна 

среда); 

• да доказват финансовата възвръщаемост на проекта; 

• да имат ясно разписан план за информация и комуникация. 

Задължителното съфинансиране по проектите е 30 %.  

Следващата тематична сесия беше свързана с постигане целите за устойчива 

аквакултура чрез платформи за технологии и иновации. В рамките на тематичната 

сесия беше представена платформата европейската платформа EATIP (European 

Aquaculture Technology and Innovation Platform), чиято цел е да подкрепя 

разработването и популяризирането на технологии и иновации в сектора на 

аквакултурите. 
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Платформата работи в 3 тематични направления: 

• Създаване на силно взаимодействие между производителите на 

аквакултури и потребителите; 

• Популяризиране и промотиране на индистрията, свързана с аквакултурите; 

• Консолидиране ролята на аквакултурите за обществото. 
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Следващите тематични сесии от събитието бяха посветени на: 

• Устойчивото развитие на сектор "Аквакултура" от гледна точка на 

индустрията; 

• Микроводораслите - предприемаческа перспектива; 

• Представяне на резултатите от анализа относно устойчивата аквакултура в 

ЕС; 

Събитието завърши с дискусии в малки групи от участници във връзка с новите 

предизвикателства пред устойчивата аквакултура. 

ПРОВЕДЕ СЕ РЕГИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ НА 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ НА ТЕМА "ОБЩ МОРСКИ ДНЕВЕН 

РЕД ЗА ЧЕРНО МОРЕ", ОРГАНИЗИРАНА ОТ МЕХАНИЗМА ЗА 

ПОДКРЕПА ЗА ЧЕРНО МОРЕ 

На 10.12.2020 г. чрез видеоконферентна връзка се проведе Регионална 

конференция на заинтересованите страни на тема "Общ морски дневен ред за 

Черно море", организирана от механизма за подкрепа за Черно море. Участие 

във форума взеха експерти от Звеното за управление, както и членове на 

Националната Рибарска Мрежа, представители на Местни инициативни рибарски 

групи, представители на науката и други заинтересовани страни от общия морски 

дневен ред за Черно море.  
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Конференцията беше открита от г-н Росен Желязков, министър на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията на Република България. 
 

 
 
Г-жа Чарлина Вичева, генерален директор на ГД „Морско дело и рибарство“ 
към Европейска комисия, отправи поздравления към координаторите от 
България във връзка с успешното организирането на конференцията, въпреки 
трудностите. Г-жа Вичева представи ключовите елементи на Общия дневен ред 
за Черно море: 

• Ангажираност на заинтересованите страни; 
• Наличност на финансиране; 
• Участие на академичните среди, бизнеса и представители на висшата 

дипломация. 
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Г-жа Вичева обърна внимание на нуждата от мобилизиране и привличане на 
повече инвестиции, както и необходимостта от идентифициране на конкретни 
водещи проекти за Черно море в следните основни тематични направления: 

• Рибарство и аквакултури; 
• Туризъм; 
• Дигитализация; 
• Технологични иновации, интелигентно и зелено развитие. 

В допълнение, г-жа Вичева подчерта важността от изготвянето на национални 
оперативни програми, които използват в пълнота наличните инструменти за 
изпълнение на Общия морски дневен ред за Черно море.  
 
Посланик Майкъл Кристидис, генерален секретар на Постоянния секретариат 
на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС), също 
приветства участниците в конференцията.  
 

 
 
 
 
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 1:  ОБЩ МОРСКИ ДНЕВЕН РЕД ЗА ЧЕРНО МОРЕ: 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСТОЙЧИВА И 

СТАБИЛНА СИНЯ ИКОНОМИКА НА ЧЕРНО МОРЕ 

В рамките на първата пленарна сесия, г-жа Гомбалова, експерт от Европейска 
служба за външна дейност, очерта приоритетите в Черно море: 

• Как зелената сделка може да послужи като източник на вдъхновение за 
синята икономика; 

• Важността на Черно море като връзка между Азия и Европа; 
• Изменението на климата и влиянието му върху Черно море. 

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


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

74 
 

Тя отбеляза, че е постигнат голям напредък по отношение на борбата с 
изменението на климата, програмата за свързаността и дигитализацията, както и 
повишаването на осведомеността. 
 

 
 
Основните изводи от представените предизвикателства и възможности за 
устойчива синя икономика в Черно море бяха, както следва: 

• Използване на възстановяването от COVID-19 като възможност за 
повишаване на дългосрочната стабилност и постигане на пълна 
устойчивост; 

• Потвърждение на нуждата от подкрепа на трите сектора (крайбрежен 
туризъм, морски транспорт, рибарство и аквакултури) за по-устойчива и 
стабилна синя икономика; 

• Необходимост от засилена координация за ефективно и ефикасно 
прилагане на Общия дневен ред за Черно море;  

• Необходимост от ангажиране на всички заинтересовани страни на 
регионално, национално и местно ниво в изпълнение на Общия дневен ред 
за Черно море; 

• Важността на реализирането на публично-частни партньорства и подкрепа 
на Общия дневен ред за Черно море; 

• Нови възможности за научни изследвания и иновации по Стратегическия 
дневен ред за иновации и научни изследвания в Черно море - SRIA (стълб 
на Общия дневен ред за Черно море за научна и развойна дейност - НИРД) 
и план за действие; 
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• Необходимост от изпълнение на проекти в подкрепа на Общия дневен 
ред с координирана подкрепа на Черноморския механизъм за подкрепа 
(Black Sea Assistance Mechanism) и Black Sea Connect.  

 
Следващата точка от дневния ред на конференцията бе посветена на Паралелни 
сесии на тема "Свързване на заинтересовани страни и идеи за проекти в Черно 
море". 

 
 
 
Дискусиите в рамките на паралелните сесии обхващаха следните теми: 

• Морски и крайбрежен туризъм; 
• Рибарство и аквакултури; 
• Морски транспорт и пристанища.  

 
Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа излъчи представители 
за участие и в трите паралелни тематични сесии.  
 
Подходът, приложен при паралелните сесии, имаше за цел: 

• да се обсъдят потенциални идеи за проекти, за да се идентифицират 
елементи, които могат да бъдат използвани с цел разработване на бъдещи 
водещи проекти за синя икономика; 
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• сесиите имаха за цел да се поднови ангажимента с регионалните 
заинтересовани страни в подкрепа на прилагане на общия дневен ред за 
черно море и неговите цели и приоритети; 

• надграждайки предишните проектни схеми, на сесията се обсъдиха 
елементи, които могат да бъдат запазени с цел разработване на бъдещи 
водещи проекти чрез подкрепата на механизъм за подпомагане на черно 
море (black sea assistance mechanism - bsam). 

 

По-интересните проекти, представени в рамките на сесиите, бяха: 

 

• Демонстрационни центрове за аквакултури в Черно море (Aquaculture 
demonstration centers in the Black Sea) 

o 3 основни цели на Демонстрационните центровете за аквакултури в 
Черно море: 

▪ Изследване и развиване на техники и технологии за 
аквакултури; 

▪ Представете най-добрите практики в аквакултурите; 
▪ Обучение на специалисти от местните и националните 

администрации, академичните среди и частния сектор. 
o Представени бяха още постигнатите резултати от работата на 

центровете: 
▪ Проведени 7 обучения – три, от които онлайн; 
▪ Разработени различни теми с практични приложения; 
▪ Разработена рециркулираща система за аквакултури и 

оборудвани 2 учебни зали за целите на демонстрационните 
центрове за аквакултури; 

▪ Подготовка на технически наръчник за производство на 
калкан и за повишаване на запасите; 

▪ Организиране на посещения за различни целеви групи 
(ученици, студенти, инвеститори и др.); 

▪ Публикуване на статии във вестници.  
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• Проект "BlackSea4Fish"  
o създаден през 2016 г., за да допринесе за устойчивото управление 

на риболова в Черно море; 
o Финансиран чрез ГД „Морско дело и рибарство“; 
o Включва партнтъори - България, Грузия, Румъния, Руската 

федерация, Турция и Украйна; 
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• Проект "State of the art" for Marine Litter - представен от г-жа Макаренко, 
Постоянен секретариат на Комисията за защита на Черно море от 
замърсяване (Commission on the Protection of the Black Sea Against Pollution) 
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ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 2 - ОБОБЩЕНИЕ НА ПАРАЛЕЛНИ СЕСИИ: ОБСЪЖДАНЕ НА 

ПРОЕКТНИТЕ ИДЕИ 

 
Втората пленарна сесия бе посветена на обобщение и коментари относно 
представените проекти. В нея участниците в конференцията имаха възможността 
да изразят своето мнение, гласувайки за представени проектни идеи и да 
обсъждат предложения за устойчиво развитив в 3-те стратегически за Черно море 
направления: 

• Морски и крайбрежен туризъм; 
• Морски транспорт и пристанища; 
• Рибарство и аквакултури. 

 
Паралелна сесия 1 (Морски и крайбрежен туризъм) - резултати от гласуването 
за предложени проектни идеи: 
 
Най-голяма подкрепа от участниците получиха следните 3 проектни идеи в 
областта на морския и крайбрежния туризъм за Черно море: 
 

• Екотуризъм в защитените морски зони на Черно море 
Проект за насърчаване на създаването на маршрути за екологично и природно 
наследство сред защитените морски зони на Черно море, обмислящи 
интегрирано управление на крайбрежната зона. 
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• Диверсификация на туристическите предложения в региона 
Насърчаване на нови услуги и продукти, насочени към десезонизиране на 
крайбрежните и морски туристически предложения, подкрепа на младежкия 
туризъм, съчетан с култура и природен туризъм, както и подкрепа за развитие на 
виртуалното подводно наследство за гмуркане. 
 

• Насърчаване на по-голяма дигитализация в регионалния туризъм 
Подкрепа за по-голямото усвояване на цифрови технологии и услуги, 
включително чрез по-големи налични и организирани данни на местно ниво за 
адаптиране на стратегиите към ефективните нужди на крайбрежните и морските 
райони. Също така дигитализацията ще помогне за насърчаване потенциала за 
повишаване на алтернативния туристически опит чрез интерактивни карти и 
големи данни (за планиране на пътувания и т.н.). 
 
 
Основният извод е наличието на силна нужда от развитие на стабилен и 

устойчив туризъм. 

 
 

 
 

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


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

81 
 

Паралелна сесия 2 (Морски транспорт и пристанища) - резултати от гласуването 
за предложените проектни идеи: 
 
Най-голяма подкрепа получиха следните проектни идеи: 
 

• Изграждане на Мрежа от зелени пристанища в Черно море: 
Създаване на мрежа за стимулиране на местните зелени пристанища чрез 
пилотни инициативи: 

o Подобряване на технологиите за качество на пречистването на 
отпадъчните води и корабните корпуси (за намаляване на 
инвазивните видове в баластните води); 

o Насърчаване на алтернативни източници на задвижване, към 
напълно устойчиви източници на енергия / гориво и локални 
системи, които отговарят на високи стандарти. 

• Нови технологии за наблюдение на безопасността в пристанищата и 
техния достъп 

o Насърчаване на усвояването на цифровизацията и морските 
високотехнологични устройства в пристанищата за подобряване на 
качество на водата, въздуха, околната среда, както и мониторинг на 
проблемите на безопасността чрез пилотни демонстрационни 
действия; 

o Създаване на мрежа от дигитализирани пристанища в Черно море в 
дългосрочен план. 

• Пазарен потенциал и пилотен проект за RoRo ("Roll-on, Roll-
off") линия (натоварване и разтоварване на стоки на плавателен съд) 
Създаване на пилотен проект за трансграничнa Ro-Ro линия в региона 
(възможно без никакви инвестиции в нова инфраструктура). Въз основа на 
проучване на пазара: 

o Проучване на обхвата на пазарния потенциал на Ro-Ro проект в 
Черно море, с ЕС и Азия (напр. товари, дестинация, обем и т.н.) и 
инфраструктури; 

o Предпроектно проучване за икономическата значимост на 
изграждането на морски магистрали в Черно море; 

o Определяне на Подробен план за изпълнение за изграждане на 
морски магистрали в Черно море. 

Основният извод е наличието на силна нужда от развитие на цифровизацията 
за търговията и околната среда. 
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Паралелна сесия 3: Риболов и аквакултури 
 
Проектните идеи следва да бъдат дефинирани в координация с Генералната 
комисия по рибарство в Средиземно море (ГКРСМ) за действия в Черно море в 
подкрепа на изпълнението на Общ морски дневен ред за Черно море, по-
специално Цел 1, приоритет 3 „Подкрепа на устойчив риболов и аквакултури в 
Черно море“: 

• ГКРСМ изпълнява няколко действия, определени на регионалната 
конференция в Истанбул (2019); 

• По време на панела бяха обсъдени следните идеи за проекти: 
o Аквакултури 

▪ Социално-икономическото измерение: 
▪ необходимост от проучване на инициативи за развитие 

на продуктовия маркетинг / достъп до пазара; 
▪ необходимост от засилване на диалога между сектора 

и властите за равнопоставеност в региона; 
▪ Екологичното измерение: 

▪ необходимост от идентифициране и наблюдение на 
натиска върху производството на аквакултури; 

o Рибарство 
▪ Социално-икономическото измерение: 
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▪ по-добро разбиране на характеристиките и нуждите на 
дребномащабния риболов; 

▪ Екологичното измерение 
▪ по-добро разбиране на замърсяването с морска 

пластмаса и силна връзка с научните изследвания. 

 
 
ПЛЕНАРНА СЕСИЯ 3: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЧЕРНО МОРЕ 

  
В рамките на третата пленарна сесия бяха представени различни програми и 
инстументи за финансиране на проекти в Черно море. 
 
Възможности за финансиране на инвестиции в Черно море посредством 
следващата многогодишна програма на ЕС за периода 2021 -2017: 

• Експертите от ГД „Политика за съседство и преговори за разширяване“ 
поставиха акцент върху: 
• Извличането на ползи и капитализацията на предишните действия: 

o мониторинг / защита на околната среда: проект "EMBLAS"; 
o местно икономическо развитие: Общинско финансиране 

(Източно партньорство); 
o инвестиране в частния сектор за създаване на устойчиви работни 

места, по-специално за възстановяване от пандемията COVID-19 
с фокус върху здравната система, здраво общество и здрави хора 
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• Експертите от ГД "Научни изследвания и иновации" поставиха фокуса 
върху: 

o Капитализиране на предишни действия (H2020) чрез използване: 
▪ Платформата за резултати по програма Хоризонт 2020  

o Стратегическият дневен ред за иновации и научни изследвания в 
Черно море (SRIA) и Плана за изпълнение (2021) и подкрепа за Black 
Sea Connect 

o Хоризонт Европа 2021-2027 г., за засилване на научното, 
икономическото и социалното въздействие на финансирането от ЕС, 
увеличаване на просперитета и благосъстоянието на европейците, 
по-специално в рамките на: 

▪ Клъстер 6 на тема „Храна, биоикономика, природни ресурси, 
земеделие и околна среда“ 

▪ Клъстер 2 „Култура, творчество и приобщаващо общество“ 
▪ Клъстер 4 „Цифрова сфера и промишленост“ 

o Европейско партньорство за неутрална по отношение на климата, 
устойчива и продуктивна синя икономика 

o Съвместно програмно партньорство "Waterborne" 
• Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество 

„Черноморски басейн“ (финансирана от Европейския инструмент за 
съседство): 

o Капитализация на най-добрите практики и научени уроци (период 
2014-2020); 

o идентифициране на заинтересованите страни и развитие на бъдещи 
партньорства в подкрепа на Общия морски дневен ред за Черно 
море 

• Interreg NEXT (Програма за външно съседство) на Черноморския басейн 
2021-2027 

o Допустими страни-участнички в новата програма: Армения, 
България, Грузия, Гърция, Република Молдова, Румъния, Руската 
федерация, Турция и Украйна; 

o 80% за подкрепа на макрорегионалната стратегия и Общия морски 
дневен ред за Черно море; 

o Консултации със заинтересованите страни за определяне на целите 
на програмата, започващи през януари 2021 г., следва да се 
извършват на национално ниво и на ниво морски басейн; 

o Възможност заинтересованите страни да участват в дефинирането 
на целите на програмата; 

• Световната банка 
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o Програма "Blueing the Black Sea" (BBSEA) 
▪ Насърчаване на взаимодействието между различни 

национални инвестиционни проекти, доверителни фондове и 
партньорства; 

▪ Дългосрочна цел на програмата - подобряване на 
екологичното здраве на Черно море и увеличаване на 
социалните и икономическите ползи за населението; 

▪ Стълб 1 „Запазване на морето”, насочен към намаляване на 
замърсяването в Черно море чрез подпомагане на отделните 
държави за диагностика на замърсяването и синтезиране на 
резултатите в регионален доклад (PROBLUE), Грант от 
организацията GEF (Global Environment Facility) в размер на 6,4 
милиона щатски долара; 

▪ Подкрепа на регионално ниво в тясна връзка с Организацията 
за черноморско икономическо сътрудничество; 

o Постоянна и бъдеща подкрепа на национално ниво в съответствие 
с целите на Общия морски дневен ред за Черно море 

▪ Русия и България: Синята икономика - постигане на съгласие 
за развиване на синергии между секторите; 

▪ Грузия и Украйна: национален план за действие за адаптиране 
към изменението на климата в крайбрежните зони; 

▪ Румъния: заем от 48 милиона долара за намаляване на 
отделянето на вода от хранителни вещества през 2027 г. (ще 
се възпроизведе в Молдова); 

▪ Турция: в процес на подготовка за подкрепа на програмата за 
сигурност на поминъка, устойчивост на изменението на 
климата по крайбрежните зони на Черно море до 500 
милиона долара (заем от ЕБВР). 

  
Конференцията бе закрита от г-жа Надежда Бухова, директор на Дирекция 
„Европейска координация и международно сътрудничество“ и координатор на 
Общия морски дневен ред за Черно море за България, която обобщи 
направените изводи: 

• Припомнени бяха извършените действия и предприетите инициативи 
(например Комисията по опазване на Черно море от замърсяване, 
Генерална комисия по рибарство в Средиземно море, проекти, 
финансирани от ЕС); 
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• Стартира процеса на идентифициране на водещи проекти, като се включва 
извършената работа и възстановяването от кризата COVID-19 в три сектора 
(морски транспорт, туризъм, рибарство и аквакултури); 

• Потвърдени бяха: 
o значението на дигитализацията като напречна ос на развитие за 

всичките 3 сектора (например за регулиране (рибарство) или 
безопасност (корабоплаване) или промоция (туризъм)); 

o необходимостта от възстановяване на доброто екологично 
състояние на морската екосистема чрез намаляване на 
замърсяването, по-специално на морските отпадъци в съответствие 
с Комисията по опазване на Черно море от замърсяване; 

o Готовността на заинтересованите страни да разработват регионални 
проекти. 

 

 
 
Г-жа Бухова заяви, че събитието отбелязва важен етап в ангажирането на 
заинтересованите страни в процеса на прилагане на Общата морска програма в 
Черно море. 

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


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

87 
 

МЕЖДУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ НА ТЕМА 

"РОЛЯТА НА МОРСКОТО ПРОСТРАНСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ ЗА 

НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО В ЧЕРНО МОРЕ" 

На 15.12.2020 г. Европейската мрежа за наблюдение на териториалното развитие 

и сближаване организира международен онлайн семинар по програмата за 

сътрудничество ЕСПОН 2020. Темата на онлайн семинара е "Ролята на морското 

пространствено планиране за намаляване на замърсяването в Черно море". 

 

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, КОИТО СЕМИНАРЪТ АДРЕСИРА: 

Черно море е застрашено от много заплахи, като прекомерния риболов, 

замърсяването на морето, неравномерното развитие на аквакултурите и 

инвазивните видове. Като първостепенна заплаха трябва да бъде 

разглеждано морското замърсяване, тъй като Черно море се смята за едно от 

най-тежко засегнатите от човешката дейност морета в света. Нещо повече, 

научното знание за черноморските екосистеми е доста ограничено в сравнение с 

това за други морета. Липсата на научни доказателства в комбинация с големия 

брой източници на замърсяване затрудняват точната оценка на въздействието 

на всяка отделна човешка дейност.  

ВЪЗМОЖНОСТИ И ПОДХОДИ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

Появиха се няколко програми за трансгранично сътрудничество между 

черноморските държави, откакто беше подписана Конвенцията за опазване на 

Черно море от замърсяване през 1992 г. и впоследствие създадена Комисията по 

опазване на Черно море от замърсяване. Тези програми имат за цел да съберат 

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


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

88 
 

научни данни за морското замърсяване чрез засилен мониторинг или да 

подобрят сътрудничеството в региона с цел опазване на околната среда в 

бреговата ивица и морето. Стратегическата програма за научни изследвания и 

иновации за Черно море от 2019 г. се фокусира върху общ подход чрез 

интегрирането на взаимодействието между суша и море в дълбокия басейн, 

активизира ангажираните с океана граждани и увеличава стимулите за 

иновация в синия сектор. Докато като цяло тези инициативи са положителни, те 

остават съсредоточени върху сътрудничеството между държавите около Черно 

море.  

Съществуват обаче различни форми на сътрудничество около други европейски 

морета, които са показали обещаващи резултати. Затова, някои практики и 

стратегии, приложени в тези други региони могат да бъдат интересни за 

проучване в Черно море.  

Програма ESPON вече разгледа проблема с морското замърсяване от по-

широката перспектива на морското пространствено планиране и 

взаимодействието между суша и море, или от перспективата на конкретна 

територия като териториалните сценарии за региона на Балтийско море 

(BT2050). Семинарът събира различни експерти и учени от проекти на програма 

ESPON и други европейски научни проекти с ключови заинтересовани страни от 

региона на Черно море с цел идентифициране на общ опит и добри практики. 

ЦЕЛИ НА СЕМИНАРА 

Главната цел на този семинар за обмяна на опит е да проучи приложимостта на 

стратегии за управление на морското замърсяване на други европейски морета 

в Черноморски контекст. Ситуацията в Черно море се определя не само от 

особеностите на околната среда, но също от отношенията между много 

участници, ангажирани в различни дейности.  

Териториалните примери и препоръки към политиката от проектите по ESPON 

предоставят нужната информация за прилаганите стратегии в региона на 

Северния Атлантически океан и региона на Балтийско море. Други външни 

проучвания допринасят за по-добро разбиране на екологичната обстановка в 
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Черно море. Накрая, местните заинтересовани страни разсъждаваха върху това 

какво от тези стратегии и как би могло да бъде приложено за Черно море. 

ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА ВКЛЮЧИ: 

• презентации и дискусии, обединени около три въпроса: 

Какви са особеностите на околната среда и на заинтересованите страни, 

които определят ситуацията в Черно море във връзка със замърсяването на 

морето? 

Какви практики и стратегии от други европейски морета са подходящи за 

решаване на проблема със замърсяването в Черно море? 

Как тези практики трябва да бъдат адаптирани, за да бъдат приложими в 

контекста на Черно море? 

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ С КООРДИНАТОР ПРОФ. Д-Р 

МИЛЕН БАЛТОВ С ВОДЕЩА РОЛЯ ОТ БЪЛГАРСКА СТРАНА В НАЙ-

ГОЛЕМИЯ ПРОЕКТ ЗА ИНОВАЦИИ В ЧЕРНО МОРЕ 

На 15.12.2020 г. Генерална дирекция “Изследвания и иновации” на ЕК одобри 

най-мащабния до този момент проект за изследвания и иновации в Черно море 

на обща стойност от 9 795 350 евро, от които 9 245 350 евро безвъзмездни 

средства. 

 

Темата на проекта е „Развитие на оптимална и отворена подкрепа на 

изследванията в Черно море“ (Developing Optimal and Open Research Support for 

the Black Sea - DOORS), а продължителността му е 4 години – от 2021 г. до 2025 г. 

Уникалното е, че безвъзмездната помощ, освен от Европейския съюз (в размер на 

9 млн. евро по линия на програма Хоризонт 2020), ще бъде предоставена и от 

Руската федерация (в размер на 245 хил. евро). 
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Проектът е с 35 участници от 12 страни, а от България с водеща роля е Бургаският 
свободен университет (БСУ) с координатор проф. д-р Милен Балтов, зам.-
ректор на БСУ.  

Основните дейности на проекта ще бъдат свързани с мониторинг на състоянието 
на морските и крайбрежни територии, идентифициране на характера и 
динамиката на замърсителите в Черно море и създаване на система за 
хармонизиране и достъп до данните.  

Частта, в която БСУ ще допринесе, е в изследване на потенциала за генериране 
на енергия от морските вълни и създаването на акселератор за Син растеж, 
който да подкрепя предприемачеството в секторите на синята икономика. 

ЗВЕНОТО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА РИБАРСКА 

МРЕЖА ПОЗДРАВЯВА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ, ПАРТНЬОРИ И 

СЪМИШЛЕНИЦИ С НАСТЪПВАЩАТА НОВА ГОДИНА! 

Екипът на Националната Рибарска Мрежа Ви пожелава весело посрещане на 

Новата 2021 година! 
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Нека Новата година Ви донесе здраве, радост и успешни нови начинания! 

 

 

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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