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Въведение 

Настоящият доклад представя резултатите от изпълнението на конкретните задачи 

по Дейност 5.3. Организиране на посещения за обмяна на опит с Национални 

рибарски мрежи от страни-членки на ЕС за представители на УО и/или екипа за 

управление на Националната Рибарска Мрежа, предвидени в Концепцията за 

управление на Националната Рибарска Мрежа за 2020 г. 

През отчетния период (01.01.2020 г. – 31.12.2020 г.) са изпълнение следните 

конкретни задачи по дейността: 

Поддейност 5.3.1. Събиране, обобщаване, анализиране и разпространение на 

информация за дейностите на Национални рибарски мрежи от страни-членки 

на ЕС, вкл. представяне на добри практики 

През отчетния период е събрана, обобщена и анализирана информация за 

дейностите на НРМ от страни-членки на ЕС, вкл. са идентифицирани подходящи 

Национални Рибарски Мрежи от други държави-членки на ЕС, с които може да бъде 

осъществен обмяна на опит, като резултатите от дейността са представени в 

настоящия доклад.  

Поддейност 5.3.2. Организиране на посещения за обмяна на опит с 

представители на Национални рибарски мрежи от други страни-членки на ЕС. 

През отчетния период е извършена подготовка за организиране на посещения за 

обмяна на опит с представители на НРМ от други страни-членки на ЕС, която 

включваше анализ на конкретни дейности на избрани НРМ от ЕС и конкретни 

тематични направления, които следва да бъдат обхванати при организиране и 

реализиране на посещения за обмяна на опит с други НРМ от ЕС. Резултатите от 

анализа за представени в настоящия доклад.  
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В изпълнение на поддейност 5.3.2. експерти от ЗУ-НРМ взеха участие и обмениха 

контакти и опит с представители на НРМ на Румъния по време на кръгла маса на 

тема „Пристанищните съоръжения – ключов фактор за устойчиво развитие на 

Черноморския риболов“, проведена онлайн на 05.11.2020 г.  

Поддейност 5.3.3. Изготвяне на анализи и доклади във връзка с дейността на 

Национални рибарски мрежи от други държави-членки на ЕС. 

В изпълнение на поддейността е изготвен настоящия аналитичен доклад във връзка 

с дейността на Национални рибарски мрежи от други държави-членки на ЕС. В 

доклада са представени и резултатите от идентифицираните добри практики при 

подготовката за реализиране на посещения за обмяна на опит.  

I. Анализ на дейностите на Национални Рибарски Мрежи от други 

държави-членки на ЕС и идентифициранe на НРМ, с които може да 

бъде осъществен обмен на опит. 

През отчетния период е събрана, обобщена и анализирана информация за всички 

действащи формални и неформални Национални Рибарски Мрежи в ЕС.  

Въз основа на извършените проучвания и анализи са идентифицирани Национални 

Рибарски Мрежи в други държави-членки на ЕС, които са подходящи за реализиране 

на посещения за обмен на опит. 

След събиране, обобщаване и анализиране на събраната информация, са 

идентифицирани Националните Рибарски Мрежи от други държави-членки 

приоритетен интерес за организиране на посещения за обмяна на опит. Изборът на 

Национални Рибарски Мрежи от други държави-членки от приоритетен интерес за 

осъществяване на посещения за обмяна на опит, е извършен на база следните 

основни критерии:  
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• Наличие на отделна специализирана (формална или неформална) 

структура/организация за администриране и управление на 

Националната Рибарска Мрежа в страната, извън обхвата на 

Националната селска мрежа – на този етап държавите-членки, в които 

дейностите по администриране и управление на националните мрежи на 

МИРГ се осъществяват от Националните селски мрежи са изключени от 

списъка с подходящи партньорски организации за обмяна на опит, предвид 

структурата и начина на функциониране на НРМ в България, която е отделно 

специализирано звено от Звеното за управление на Националната селска 

мрежа. Този критерий е приложен и с оглед необходимостта от фокусиране 

на обмяната на опит изцяло върху развитието на рибарските райони и 

тематичните направления по подхода ВОМР в рибарските райони.  

Държавите-членки в ЕС, в които функциите на Звено за управление на 

дейностите за сътрудничество и обмяна на опит в сферата на рибарството и 

аквакултурите, се осъществяват от Националните селски мрежи или 

обединяващо звено, отговарящо за двете тематични направления – развитие 

на селски райони и развитие на рибарски райони, са както следва: 

Кипър – ролята се изпълнява от междинното звено по оперативната програма 

- дирекция „Рибарство и морски изследвания“ и функционира в рамките на 

Националната селска мрежа и участва в координационната комисия на 

Националната селска мрежа.   

Дания– Датският бизнес орган – структура към Министерство на бизнеса и 

растежа в Дания отговаря за администрирането на мерките, изпълнявани от 

МИГ и МИРГ. За целта е създаден общ център за работа в мрежа, който 

подпомага реализирането на подхода ВОМР чрез ЕФМДР и ЕЗФРС. 

Финландия – дейностите се изпълняват от Националната селска мрежа 

Ирландия – не е създадено специализирано звено за администриране и 

управление на Националната Рибарска Мрежа.  
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Полша –  Управляващият орган изпълнява функции на НРМ, но формално 

мрежата не е учредена.  

Словения – Управляващият орган на оперативната програма изпълнява 

дейности, свързани с обучения и повишаване капацитета на МИРГ. МИРГ 

могат да се възползват и от дейностите, реализирани от Националната селска 

мрежа.  

Швеция – дейностите се изпълняват от Националната селска мрежа 

Франция – използва външни експерти за изпълнение на функциите на НРМ, 

но дейностите на мрежата приключват в средата на 2021 г., затова НРМ на 

Франция не е включена в настоящия доклад. 

Германия – поради административни причини, дейността на НРМ в Германия 

през настоящия програмен период не е възобновена. 

 

• Местоположение на обхванатите от НРМ Местни инициативни рибарски 

групи – по този критерий са избрани МИРГ с излаз на море, тъй като 

преобладаващата част от МИРГ в България са крайбрежни, а само 1/3 са 

разположени във вътрешността на страната, както и МИРГ, с които имаме 

обща сухопътна или морска граница. От 2-те Национални Рибарски мрежи – 

НРМ на Румъния и НРМ на Гърция, с които имаме обща морска или сухопътна 

граница, основен приоритет е Националната Рибарска Мрежа на Румъния, 

с която имаме обща морска граница и общи проблеми и предизвикателства, 

свързани с Черно море. Поради тази причина през 2020 г. са осъществени 

първи контакти и общи участия във форми между представители на НРМ на 

България и НРМ на Румъния.  

 

• Сходни тематични направления в работата на НРМ/сходни 

предизвикателства, пред които са изправени рибарските територии в 

държавите-членки – този критерий включва сходни тематични направления, 

по които НРМ, УО и МИРГ в двете държави работят, сходни предизвикателства, 
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пред които са изправени рибарските райони в съответните държави, или 

наличие на интерес, добри практики и опит при реализиране на проекти за 

сътрудничество в тематични направления от интерес за МИРГ, НРМ и УО в 

България, по които може да се трансферира чуждестранен опит - по този 

критерий са избрани Националните рибарски мрежи на Румъния, Гърция, 

Хърватия, Испания, Португалия и Италия.  

 

• Наличие на доказан опит при функционирането и постигането на 

резултати от дейността на Националните рибарски мрежи – по този 

критерий са селектирани Националната Рибарска Мрежа на Испания и 

Националните Рибарски Мрежи в прибалтийските държави - НРМ на Естония, 

Литва и Латвия, които функционират от предходния програмен период (2007-

2013 г.), като надграждат и постигат устойчивост на резултатите през 

настоящия програмен период.  

Всички останали Национални Рибарски Мрежи в другите държави-членки на ЕС 

също представляват потенциален интерес за осъществяване на обмяна на опит и при 

наличие на конкретни възможности, Звеното за управление на НРМ е на 

разположение да организира посещения за обмяна на опит и с НРМ от други 

държави-членки на ЕС.  По предложения на УО на ПМДР 2014-2020 Звеното за 

управление на НРМ може да организира и посещения за обмяна на опит в други 

държави-членки на ЕС извън приоритетните такива, определени в настоящия 

доклад. Въпреки това приоритетно работата на Националната Рибарска Мрежа на 

България през 2020 г. и през следващите години ще се фокусира върху 

задълбочаване на взаимодействието и сътрудничеството с НРМ от държавите-

членки, детайлно анализирани в настоящия доклад.  
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II. Анализ на възможностите и потенциалните тематични 

направления за организиране на обмен на опит с други държави-

членки на ЕС. 

Анализът се фокусира върху възможностите за организиране на посещения обмен 

на опит с други държави-членки на ЕС, като посочва потенциални тематични 

направления, които да бъдат включени в програмата за организиране на посещения 

за обмяна на опит. Описанието на тематичните направления включват, както 

дейности, осъществявани от НРМ в други държави-членки, така и теми със сходен 

интерес за обмяна на добри практики и опит. Специален акцент е поставен върху 

дейностите за сътрудничество между МИРГ, като област от висок интерес за МИРГ в 

България, даваща възможност за засилване на взаимодействието и обмяна на опит 

на европейско равнище. Анализът обхваща общо 9 Национални рибарски мрежи от 

други държави-членки на ЕС, които на база посочените критерии в раздел I. са 

идентифицирани като такива с висок приоритет за организиране на посещения за 

обмяна на опит, а именно: Румъния, Гърция, Хърватия, Испания, Италия, Португалия, 

Естония, Литва и Латвия.  

Анализ на възможностите и тематичните направления за обмяна на опит с 

Националната Рибарска Мрежа на Румъния 

1. Обобщена информация за Националната Рибарска Мрежа на Румъния. 

През периода 2007-2013 г. неформалната Румънска федерация на Местните 

инициативни рибарски групи (МИРГ) изпълнява ролята на Национална Рибарска 

Мрежа. Понастоящем тази федерация е разделена на две неформални мрежи, 

обхващащи всички МИРГ в Румъния.  
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За да се избегне дублиране на работата и да се координират по-добре всички 

Местните инициативни рибарски групи, Управляващият орган създава централно 

звено на Националната Рибарска Мрежа с бюджет от 500 000 евро за целия период. 

Централното звено на Национална рибарска мрежа започва работа през 2019 г.  

Дейностите на Националните Рибарски Мрежи на Румъния и България се намират 

на сходен етап от развитието и изграждането на взаимодействие между 

заинтересованите страни, затова обмяната на опит, би била полезна, освен от гледна 

точка на общите предизвикателства и сходни особености на риболова Черно море 

в двете територии, но и с оглед резултатите, които всяка една от мрежите постига на 

национално ниво. В допълнение на това, обмяната на опит представлява интерес и 

от гледна точка активните търговски взаимоотношения, които съществуват между 

двете съседни държави.  

2. Участници в Националната Рибарска Мрежа на Румъния. 

Националната Рибарска Мрежа на Румъния обхваща 22 МИРГ, разположени на 

територията на Черно море, като общият бюджет за прилагане на подхода ВОМР 

възлиза на 49 904 862 евро, а средният бюджет за една Стратегия за Водено от 

общностите местно развитие (ВОМР) възлиза на 2 268 403 евро.  

3. Анализ на възможностите за обмяна на опит по отношение на дейността на 

Националната Рибарска Мрежа. 

Централното звено на Националната Рибарска Мрежа на Румъния улеснява 

обмяната на опит между МИРГ и събира и разпространява информация и примери 

за добри практики със заинтересованите страни, участващи в прилагането на 

Стратегиите за ВОМР.  

Основните направления, в които може да бъде осъществени дейностите по обмяна 

на опит с Националната Рибарска Мрежа на България са, както следва: 
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• Стимулиране обмяната на опит между МИРГ; 

• Стимулиране и реализиране на дейности и инициативи за осъществяване на 

ефективно транснационално сътрудничество; 

• Реализиране на дейности за сътрудничество; 

• Събиране и разпространение на информация за примери за добри практики. 

 

4. Анализ на възможностите за сътрудничество с МИРГ, обхванати от НРМ на 

Румъния: 

В Румъния силно се насърчава сътрудничеството както на вътрешнотериториално, 

така и на транснационално ниво. Проектите за сътрудничество имат за цел 

повишаване на местния административен капацитет и добро управление, както и 

осигуряване на устойчивост на МИРГ в дългосрочен план чрез въздействие върху 

местната икономика и създаване на работни места, подобряване на управлението на 

секторите на рибарството и аквакултурите на местно ниво и фокусиране върху малки 

и средни предприятия (МСП) за добавяне на стойност на местни продукти и 

проследимост. Друга цел е събиране на подходящи данни във връзка с околната 

среда, природния ландшафт и защитените територии. 

Общ бюджет от 1 500 000 евро е отпуснат за сътрудничество между Местните 

инициативни рибарски групи в Румъния. Към настоящия момент УО на оперативната 

програма на Румъния финансира само проекти за вътрешнотериториално 

сътрудничество.  

Основни правила при реализиране на дейности за сътрудничество с МИРГ от 

Румъния: 

• Сътрудничеството между МИРГ се ръководи от Националната Рибарска 

Мрежа и се контролира от УО; 
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• МИРГ подават своите предложения до УО, който избира проекти за 

финансиране; 

• „Водеща МИРГ“ отговаря за координиране на изпълнението на действията за 

сътрудничество. 

Потенциални партньори:  

• Проекти за сътрудничество в Румъния могат да се изпълняват само от МИРГ 

като бенефициент по Оперативната програма; 

• Те могат да си сътрудничат с партньори от групи, реализиращи подхода ВОМР, 

финансирани от всички Европейски структурни и инвестиционни (ЕСИ) 

фондове и / или с публично-частни партньорства от тип ВОМР, които не се 

финансират от ЕС; 

• Румънски МИРГ могат да си сътрудничат с партньори във всяка държава-

членка на ЕС, както и със съседни страни извън ЕС. 

Финансиране и съфинансиране на проекти за сътрудничество: 

• Подготвителната подкрепа за проекти за сътрудничество е предоставена на 

румънските МИРГ чрез техническа помощ на УО за проучване на идеи за 

вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество и за среща с 

потенциални партньори; 

• Тази техническа подкрепа за подготовка на проект се предоставя при условие, 

че МИРГ могат да демонстрират намерението си да реализират конкретен 

проект. 
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Потенциални партньори за проекти за сътрудничество между МИРГ от 

Румъния и МИРГ от България: 

Наименование на МИРГ Регион в Румъния 

МИРГ Satu Mare  Сату Маре 

МИРГ Mures Basain Окръг Алба, Трансилвания 

МИРГ Galati  Галати 

МИРГ Macin Branch Тулча 

МИРГ Delta Dunarii (Danube)  Тулча 

МИРГ Dobrogea South  
 

МИРГ Constanta Mangalia  Констанца 

МИРГ Braila  Браила 

МИРГ Calarasi Danube Кълъраш 

МИРГ Giurgiu  Гюргево 

МИРГ Neamt  Нямц 

МИРГ South Danube  
 

МИРГ Olt  Олт 

МИРГ Dolj-Danube  Дол 
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МИРГ Southwest Danube  
 

МИРГ Lotru Middle Olt  Олтения 

МИРГ Botosani  Североизточен район за развитие 

МИРГ Prahova  Прахова 

МИРГ Fagaras  Брашов 

МИРГ Dunarea Dobrogeana  Констанца 

МИРГ Valea Mostistea  Мунтения 

МИРГ Dobrogea North  Констанца 

 

5. Анализ на потенциалните тематични направления при реализиране на 

посещения за обмяна на опит с НРМ на Румъния. 

Сходни предизвикателства в рибарските територии, с които трябва да се 

справят МИРГ в Румъния и МИРГ в България: 

Румънските рибарски територии включват 5 000 км2 езера и язовири, 66 000 км 

течаща вода (от които 1 075 км от Дунав) и 25 000 км2 морски води от Черно море. 

Цялата национална територия отговаря на условията на ЕФМДР. 

Основните предизвикателства, с които Воденото от общностите местно развитие 

трябва да се справи в рибарските територии на Румъния през следващите години са:  

- ниските доходи в сектора на рибарството, особено в дребномащабния риболов; 

- нарастваща външна миграция;  
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- намаляване на наличността на човешки ресурси и негативното засягане на 

потенциала за насърчаване на нови инвестиции в местните общности.  

Идентифицираните предизвикателства в голяма степен съвпадат с 

предизвикателствата, които рибарските територии в България следва да се справят. 

Поради това обмяната на опит с Националната Рибарска Мрежа на Румъния е с най-

висок приоритет. 

Чрез увеличаване на организационния капацитет на местно ниво и в рамките на 

администрациите, ВОМР в Румъния цели да предостави на МИРГ ролята на 

катализатор за подпомагане и развитие на рибарските райони. В тази насока 

съществуват множество потенциални възможности за осъществяване на 

взаимодействие между НРМ на България и НРМ на Румъния.  

Рибарство и аквакултури: 

Между 2005 г. и 2014 г. секторът на рибарството непрекъснато намалява поради 

икономическата криза 2008-2009 г. заедно с нарастващата производителност на 

труда, като броят им намалява от 6 811 еквивалент души  на пълен работен ден през 

2005 г. на 3 600 през 2014 г.  

Секторът на аквакултурите е представляван от 3 930 души, от които 601 жени и 3 329 

мъже през 2014 г. Специален случай е биосферният резерват на делтата на Дунав, 

където през 2014 г. населението, заето в рибарството и рибовъдството, представлява 

35 % (от приблизително 27 000 жители, с общо заето население от 81 %). 

В областта на рибарството съществуващ редица направления за обмен на опит, 

например: 

• Устойчиво рибарство и опазване на Черно море от замърсяване; 

• Пристанищни съоръжения – ключов фактор за устойчивото развитие на 

Черноморския риболов. 
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• Насърчаване на иновативни, конкурентни и основани на знанието 

предприятия в областта на рибарството и аквакултурите; 

• Насърчаване на устойчиви и ефективно използващи ресурсите рибарство и 

аквакултури, включително преработката на рибни продукти; 

• Подпомагане на дребномащабния риболов; 

• Маркетинг и къси вериги на доставка. 

През отчетния период са направени първите контакти и е осъществено съвместно 

участие между представители на НРМ в Румъния и НРМ в България във форум, 

посветен на пристанищните съоръжения в Черно море като ключов фактор за 

устойчивото развитие на Черноморския риболов. С това участие и осъществени 

първи контакти са поставени основите за бъдещо сътрудничество между 

заинтересованите страни от двете Национални Рибарски Мрежа.  

Диверсификация на икономическите дейности: 

Насърчаването на икономическата диверсификация и новите форми на доходи в 

рибарските територии е друго важно тематично направление при организиране на 

посещения за обмяна на опит с НРМ на Румъния, които могат да помогнат 

съживяването на местните рибарски общности, както в България, така и в Румъния. 

Предвид наличието на обща морска и сухопътна граница с Румъния потенциалните 

възможности за сътрудничество и обмяна на опит обхващат различни тематични 

направления, включително координиране на действията за разнообразяване на 

дейностите в рибарските райони на двете държави.  

По-конкретните тематични направления, по които може да се работи при 

реализиране на посещения за обмяна на опит, са: 

• Подпомагане на заетостта и териториалното сближаване чрез 

разнообразяване на икономическите дейности в рибарските райони; 
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• Устойчив туризъм; 

• Иновации в синята икономика – възобновяема енергия, морски транспорт и 

др.  

6. Данни за контакт: 

Лице за контакт с НРМ на Румъния: Cornelia Mihai 

E-mail: reteaua.pescareasca@madr.ro  

Управляващ орган на Оперативната програма: 

pescuit@madr.ro 

popam.comunicare@madr.ro 

 

 Анализ на възможностите и тематичните направления за обмяна на опит с 

Националната Рибарска Мрежа на Гърция 

1. Обобщена информация за Националната Рибарска Мрежа на Гърция. 

Управляващият орган на Оперативната програма, финансирана чрез ЕФМДР, 

изпълнява ролята на Национална Рибарска Мрежа. Въпреки липсата на отделно 

Звено за подкрепа извън структурата на УО на Оперативната програма в Гърция, 

предвид общата граница, която България има с Гърция и потенциалните 

възможности за трансфер на знания и опит в сферата на риболова и 

диверсификацията на икономическите дейности в рибарските райони на Гърция, 

НРМ в Гърция е от приоритетно значение за осъществяване на взаимодействие и 

обмяна на опит.  
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2. Участници в Националната Рибарска Мрежа на Гърция. 

Националната Рибарска Мрежа на Гърция обхваща 33 МИРГ, разположени на 

територията на Егейско море, Йонийско море и Средиземно море, като общият 

бюджет за прилагане на подхода ВОМР възлиза на 70 500 000 евро, а средният 

бюджет за една Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) 

възлиза на 2 136 364 евро.  

3. Анализ на възможностите за обмяна на опит по отношение на дейността на 

Националната Рибарска Мрежа. 

Управляващият орган на Оперативната програма, изпълняващ ролята на 

Национална Рибарска Мрежа на Гърция, организира и провежда обучения за МИРГ, 

подпомага обмена на опит между МИРГ, събира и разпространява информация и 

примери за добри практики със заинтересованите страни, участващи в прилагането 

на Стратегиите за ВОМР,  

4. Анализ на възможностите за сътрудничество с МИРГ, обхванати от НРМ на 

Гърция. 

Дейностите за сътрудничеството се насърчават силно в Гърция, като проектите за 

сътрудничество са задължителен елемент от стратегиите за ВОМР на МИРГ в Гърция. 

За да получат финансиране за Стратегия за ВОМР, МИРГ следва да са заложили 

реализирането на поне един проект за вътрешнотериториално или 

транснационално сътрудничество.  

По отношение на бюджета, наличен за сътрудничество в Гърция, всяка МИРГ може 

да отдели еквивалент до 10% от своите текущи разходи и бюджет за популяризиране. 

Това се равнява на приблизително около 60 000 евро на МИРГ за дейности за 

сътрудничество.  
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Основни правила при реализиране на дейности за сътрудничество с МИРГ от 

Гърция: 

• Сътрудничеството се организира на ниво МИРГ, където се провеждат 

комитети за мониторинг, съставени от ключови партньори, за да вземат 

решения за проекти, които да се разработят; 

• След това предложенията за сътрудничество се представят на УО, който 

оценява уместността (със Стратегията за ВОМР на МИРГ), зрелостта и 

допустимостта на проектите; 

• Те могат да бъдат представени по всяко време и да се оценяват текущо. 

Потенциални партньори:  

• Проектите за сътрудничество в Гърция трябва да се изпълняват от самите 

МИРГ; 

• Те обаче могат да включват и специализирани партньори, например институти 

с опит в съответната област; 

• Гръцките МИРГ могат да си сътрудничат с партньори в Гърция или ЕС, но 

сътрудничеството извън ЕС не се насърчава; 

• Гръцките МИРГ могат да си сътрудничат с партньори и групи, създадени чрез 

подхода ВОМР, финансирани от всички европейски структурни и 

инвестиционни фондове и / или с публично-частни партньорства от тип ВОМР, 

които не се финансират от ЕС. 

Финансиране и съфинансиране на проекти за сътрудничество: 

• Проектите за сътрудничество се подчиняват на същите правила за 

финансиране като всеки друг проект на МИРГ, въпреки че може да се наложи 
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превеждане на официални документи от чуждестранни партньори, за да бъдат 

верифицирани разходите по проектите; 

• Не се предприемат конкретни договорености за финансиране на 

подготвителна подкрепа за проекти за сътрудничество в Гърция. Въпреки 

това, свързани дейности с разработвания проект за сътрудничество, като 

посещения и партньорски срещи се допустими от текущите разходи на МИРГ 

и бюджета за популяризиране. 

Потенциални партньори за проекти за сътрудничество между МИРГ от Гърция 

и МИРГ от България: 

Наименование на МИРГ Регион в Гърция 

МИРГ Evros 
 

МИРГ Rodopi 
 

МИРГ Kavala City Район Източна Македония 

МИРГ Thassos and Κavala prefecture  
 

МИРГ Halkidiki Район Централна 

Македония 

МИРГ East Thessaloniki Централна Македония 

МИРГ West Thessaloniki Централна Македония 

МИРГ Pieria Централна Македония 

МИРГ Kozani  Западна Македония 
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Наименование на МИРГ Регион в Гърция 

МИРГ Ipeirios - Ioannina Епир 

МИРГ Ionian Islands 
 

МИРГ South Ipeiros Amvrakikoy Епир 

МИРГ Trixonida 
 

МИРГ Aitoliki 
 

МИРГ Ahaia Западна Гърция 

МИРГ Olympias Западна Гърция 

МИРГ Messinia Пелопонес 

МИРГ Parnonas 
 

МИРГ Attiki island 
 

МИРГ Central and North Evia 
 

МИРГ South Evia & Skyros Централна Гърция 

МИРГ Pillio Тесалия 

МИРГ Lemnos 
 

МИРГ Lesvos Северен Егей 

МИРГ Chios Северен Егей 
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Наименование на МИРГ Регион в Гърция 

МИРГ Samos Северен Егей 

МИРГ Dodecanese Южен Егей 

МИРГ Cyclades Южен Егей 

МИРГ Chania Крит 

МИРГ Rethymno Крит 

МИРГ Crete Messara Gulf Крит 

МИРГ Northern and South East Crete Крит 

МИРГ Lassithi Крит 

 

5. Анализ на потенциалните тематични направления при реализиране на 

посещения за обмяна на опит с НРМ на Гърция. 

Сходни предизвикателства, с които МИРГ в Гърция и МИРГ в България, следва 

да се справят: 

Воденото от общностите местно развитие по ЕФМДР има за цел да добави стойност 

към сектора на рибарството на местно ниво и да спомогне за увеличаване на 

заетостта и териториалното сближаване в районите, зависими от рибарството и 

аквакултурата. 

Основните предизвикателства, с които Воденото от общностите местно развитие 

трябва да се справи в рибарските райони на Гърция през следващите години е 
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постигането на устойчиво развитие, като същевременно се прекратят някои 

негативни явления в крайбрежните райони и островите, където са съсредоточени 

рибарските дейности на Гърция. Тези области често се характеризират с 

демографски натиск, социално-икономически проблеми и липса на основна 

инфраструктура.  Сходни предизвикателства са налице и в редица рибарски райони 

в България, затова обмяната на опит в търсенето на решения за справяне с 

предизвикателства е основно тематично направление при организирането на 

бъдещи посещения за трансфер на знания и добри практики с НРМ на Гърция.  

Обмяната на опит за реализирането на добре насочени и интегрирани проекти за 

ВОМР, които надграждат природните дадености и тяхната привлекателност като 

туристически дестинации представляват област от интерес за НРМ в България, с цел 

трансфер на знания за насърчаване на по-устойчиви модели на развитие в 

крайбрежните общности. 

Рибарство и аквакултури: 

• Дейности за увеличаване на добавената стойност на рибните продукти и 

иновации по веригата на доставки в областта на рибарството и аквакултурите;  

• Създаване на нови работни места в крайбрежните общности, които зависят от 

рибарството и аквакултурите; 

• Подкрепа за дребномащабния риболов. 

Диверсификация на икономическите дейности: 

• Разнообразяване на дейностите във и извън риболова, включително в други 

сектори на морската икономика и насърчаване на устойчивото развитие на 

свързани продукти; 

• Подкрепа за диверсификация като дребномащабем туризъм и корабоплаване 

на къси разстояния;  
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• Развитие на устойчив риболовен туризъм разработване – разработване на 

тематични маршрути (например около гастрономия, археология), създаване 

на водолазни паркове; 

• Иновации в синята икономика.  

Образователни и младежки дейности: 

• образователни проекти за учене през целия живот; 

• предаване на рибарския занаят между поколенията. 

Опазване на околната среда и валоризация на местното природно и културно 

наследство: 

• дейности за подобряване и капитализиране на екологичните активи на 

риболовните зони;  

• насърчаване на социалното благосъстояние и морското културно наследство 

в рибарските райони. 

 

6. Данни за контакт:  

Ms. Maria Bertaki 

E-mail: mbertaki@mou.gr 
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Анализ на възможностите и тематичните направления за обмяна на опит с 

Националната Рибарска Мрежа на Хърватия 

1. Обобщена информация за Националната Рибарска Мрежа на Хърватия. 

Националната Рибарска Мрежа на Хърватия е създадена през 2016 година, като тя 

функционира на база членство в мрежата. Набирането на членове стартира през 

Февруари 2016 г., като Звеното за подкрепа на мрежата, функциониращо в рамките 

на Управляващия орган, потвърждава и обобщава данните за членовете в мрежата. 

Мрежата е създадена с цел да предоставя подкрепа при изпълнението на мерките 

по подхода ВОМР в рамките на националната оперативна програма, финансирана 

чрез ЕФМДР. Нейните основни дейности обхващат разпространение на информация, 

изграждане на капацитет, обмяна на добри практики, популяризиране на подхода 

ВОМР и оказване на подкрепа на МИРГ за реализиране на дейности за 

сътрудничество.  

Бюджетът за дейностите на Националната Рибарска Мрежа се финансирана от 

Техническа помощ по ЕФМДР и е на стойност 1.01 млн. евро.  

2. Участници в Националната Рибарска Мрежа на Хърватска. 

Националната Рибарска Мрежа на Хърватия обхваща Местните инициативни 

рибарски групи с одобрени Стратегии за ВОМР, потенциални МИРГ в страната, както 

и други заинтересовани страни от подхода ВОМР в рибарските райони. Членовете 

на НРМ в Хърватия обхващат основно от МИРГ, но и от други заинтересовани страни 

– рибарски кооперативи, регионални агенции за развитие, браншови организации.  

МИРГ, които НРМ на Хърватия обхваща: 

Националната Рибарска Мрежа на Хърватия обхваща 14 МИРГ, разположени на 

територията на Средиземно море, като общият бюджет на МИРГ за прилагане на 
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подхода ВОМР е 24 820 850 евро, а средният бюджет на една Стратегия за ВОМР е 

2 085 786 евро. 

3. Анализ на възможностите за обмяна на опит по отношение на дейността на 

Националната Рибарска Мрежа на Хърватска.  

• Изпълнение на плана за действие на мрежата; 

• Организиране на семинари, конференции, тематични срещи; 

• Изпълнение на дейности за обмяна на опит и добри практики; 

• Работа в мрежа и разпространение на информация на европейско равнище; 

• Оказване на подкрепа и съдействие за сътрудничеството между МИРГ; 

• Организиране на дейности за обучение за членовете на мрежата 

• Популяризиране на Националната Рибарска Мрежа чрез медиите и други 

комуникационни канали 

• Участие в органа за мониторинг на Оперативната програма за морско дело и 

рибарство на Хърватска. 

Трансфер на знания и обмяна на опит с НРМ на Хърватия би могъл да бъде 

осъществен във всички направления от работата на НРМ, като обменът следва 

да се фокусира върху:  

• оказване на подкрепа и съдействие за сътрудничество между МИРГ; 

• работата в мрежа и разпространение на информация на европейско равнище; 

• участие на НРМ в дейностите по осъществяване на мониторинг на 

Оперативната програма.  
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4. Анализ на възможностите за сътрудничество с МИРГ, обхванати от НРМ на 

Хърватия. 

Основни правила при реализиране на дейности за сътрудничество с МИРГ от 

Хърватска 

• МИРГ могат да инициират и участват във всякакви планирани проекти за 

сътрудничество, съответстващи на техните стратегии; 

• МИРГ могат също да инициират проекти за сътрудничество от общ интерес, 

възникнали в процеса на работа в мрежа, 

• Когато детайлите по проекти за сътрудничество са планирани, МИРГ подават 

своите проекти за одобрение от Управляващия орган.  

Потенциални партньори: 

• Бенефициенти по проекти за сътрудничество са самите МИРГ; 

• МИРГ могат да се кооперират както с партньори от Местни групи, 

финансирани от всички европейски структурни фондове (например други 

МИРГ и МИГ), така и с организации, основани на принципа на публично-

частните партнъорства, които не са финансирани от ЕС; 

• МИРГ от Хърватия могат да реализират проекти за сътрудничество с 

партнъори от всяка държава-членка на ЕС, но и от страни извън ЕС.  

Финансиране и съфинансиране на проекти за сътрудничество: 

• Няма специфични правила или условия за реализиране на проекти за 

сътрудничество в Хърватска; 

• Няма лимит по отношение на процента от бюджета на МИРГ, който може да 

бъде използван за реализиране на проекти за сътрудничество.  
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Потенциални партньори за проекти за сътрудничество между МИРГ от 

Хърватия и МИРГ от България: 

Наименование на МИРГ Регион 

МИРГ Pinna Nobilis  
 

МИРГ Istarski Svoj  
 

МИРГ Starska Batana  Истрия 

МИРГ Alba  Истрия 

МИРГ Tunera  Приморско-горанска 

МИРГ Vela Vrata  
 

МИРГ Tramuntana  
 

МИРГ Tri Mora  
 

МИРГ Plodovi Mora  
 

МИРГ Lostura  
 

МИРГ Galeb 
 

МИРГ Brac 
 

МИРГ Skoji 
 

МИРГ Juzni Jadran   
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5. Анализ на потенциалните тематични направления при реализиране на 

посещения за обмяна на опит с НРМ на Хърватия 

Основните тематични направления в работата на НРМ в Хърватия са свързани с 

развитието на туризъм, рибарството и предоставянето на морски услуги, които са 

силно повлияни от начина на живот в Средиземно море и ориентирането към 

морски дейност. Хърватия е един от най-добрите примери за развитие на 

крайбрежния туризъм, вкл. риболовния туризъм и затова обмяната на опит с НРМ 

на Хърватия в това направление е силно приоритетно.  

Рибарство и аквакултури: 

Годишният улов и производство на морски храни възлиза средно на 84 229 тона към 

2015 г., 80 % от които са пелагични видове, предимно сардина. Риболовният флот се 

състои от повече от 7 000 риболовни кораба, над 90 % от които са с дължина под 12 

метра.  

Броят на лицата, които са постоянно заети в сектора на рибарството възлиза на 

14 000 души, а заедно с тези, които са сезонно заети броят нараства на 25 000 души.  

Дребномащабен риболов: 

Хърватия има силно развит дребномащабен риболов и поради това включването на 

тази тема сред направленията за обмяна на опит е от голямо значение при 

организирането на бъдещи посещения. През 2017 г. броят на лицата, получили 

лиценз са дребномащабен риболов в крайбрежните зони възлиза на 3408 лица. 

Риболовен туризъм: 

Делът на спортния риболов и риболовът с цел отдих и туризъм в морските води 

постоянно нараства, поради това тази тема представлява интерес при 

организирането на бъдещи посещения за обмяна на опит и трансфер на добри 

практики. 
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Морска инфраструктура и морски дейности/услуги: 

Традиционните морски икономически дейности включват конструиране, 

производство и ремонт на плавателни съдове, рибарство и морски транспорт на 

кратко разстояние. Основните пристанища в Хърватска са Biograd, Pula, Rijeka, Zadar, 

Šibenik and Split. Темата е пряко свързана с развитието на крайбрежния туризъм и 

риболова в Хърватия, затова при организирането на посещения за обмяна на опит, 

е препоръчително тя да бъде включена в програмата на организираното посещение 

на НРМ на Хърватия.  

6. Данни за контакт: 

Звено за управление на Националната Рибарска Мрежа на Хърватия: 

a.sladoljev@gmail.com  

 

Анализ на възможностите и тематичните направления за обмяна на опит с 

Националната Рибарска Мрежа на Испания                                                                    

La Red Española de Grupos de Pesca (REGP) 

1. Обобщена информация за основните направления на работа на 

Националната Рибарска Мрежа на Испания.  

Националната Рибарска Мрежа на Испания (Red Española de Grupos de Pesca), 

официално е създадена през предходния програмен период (март 2010 г.) под 

ръководството на Управляващия орган и поддържа редовни контакти с 

регионалните междинни звена и МИРГ. 

Националната Рибарска Мрежа събира и разпространява информация на своя 

уебсайт и чрез своя бюлетин, включително примери за добри практики и интервюта 
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с участниците в прилагането на ВОМР. Тя също така организира технически срещи, 

за да улесни обмена на опит между МИРГ и регионалните власти. 

В някои региони (напр. Галисия и Андалусия) МИРГ също се подкрепят от 

регионални мрежи за подкрепа - за подобряване на изпълнението, споделяне на 

опит и насърчаване на сътрудничеството - включително с МИГ в региони като 

Астурия. 

Испанската мрежа на рибарските групи  е инструмент за обучение и взаимодействие 

между МИРГ в Испания чрез комуникация и разпространение на информация, 

извършвани с цел да допринесат за местното развитие в рибарските райони.  

Националната Рибарска Мрежа на Испания е платформа, която улеснява 

сътрудничеството и изграждането на мрежи, като отдава голямо значение на 

приноса на МИРГ, Управляващите органи, публични и частни институции, които 

участват консолидирано в дейностите на мрежата, с цел устойчиво настояще и 

жизнеспособно бъдеще за компаниите от сектор „Рибарство и аквакултури“. 

Националната Рибарска Мрежа на Испания е доказан инструмент за обмяна на опит 

и добри практики и стимулиране на взаимодействието между МИРГ. 

Мрежата е създадена през периода 2007-2013 г., като първоначално е обхващала 

МИРГ и заинтересовани страни от сектор „Рибарство“ в автономните области: 

Астурия, Андалусия, Канарските острови, Кантабрия, Каталуния и Галисия.  

През настоящия програмен период 2014-2020 г. са включени останалите автономни 

крайбребжни общности на Испания: Валенсия, Балеарските острови, Баската 

автономна област и регион Мурсия, както и МИРГ, работещи на тези територии. През 

настоящия програмен период Националната Рибарска Мрежа на Испания обхваща 

общо 10 автономни местни общности с 41 МИРГ.  
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Освен това Националната Рибарска Мрежа действа като мост за комуникация между 

Националните рибарски мрежи в други държави и си сътрудничи активно с 

Европейската мрежа на рибарските райони (FARNET). 

2. Участници в Националната Рибарска Мрежа на Испания. 

Членове на мрежата са всички 41 МИРГ, регионалните рибарски мрежи, НПО, 

Управляващите органи, публични и частни институции,  Участници в дейностите на 

мрежата са и други заинтересовани страни от развитието на рибарските район и. 

Националната Рибарска Мрежа на Испания обхваща 41 МИРГ, като общият бюджет 

за прилагане на подхода ВОМР възлиза на 126 674 982 евро, от които 107 673 734 

евро европейско финансиране от ЕФМДР и 19 001 248 евро - национално 

съфинансиране. Средният бюджет за една Стратегия за ВОМР възлиза на 3 089 634 

евро.  

3. Анализ на възможностите за обмяна на опит по отношение на дейността на 

Националната Рибарска Мрежа. 

• Насърчаване на сътрудничеството; 

• Обмяна на добри практики и опит между МИРГ; 

• Популяризиране на МИРГ и повишаване на разпознаваемостта на МИРГ; 

• Провеждане на обучения 

Испанската мрежа на рибарските групи  е инструмент за обучение и взаимодействие 

между МИРГ в Испания чрез комуникация и разпространение на информация, 

извършвани с цел да допринесат за местното развитие в рибарските райони, затова 

обмяната на опит с НРМ на Испания е сред приоритетните организации, с които в 

бъдеще могат да бъдат планирани дейности за сътрудничество.  
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4. Анализ на възможностите за сътрудничество с МИРГ, обхванати от НРМ на 

Испания. 

Сътрудничеството се организира и изпълнява по различни начини в Испания, в 

зависимост от региона. В повечето региони сътрудничеството се организира на ниво 

МИРГ, докато в Галисия и Каталуния поканите за набиране на проектни предложения 

се организират и администрират от регионалните власти, отговарящи за ВОМР. Тези 

покани обикновено се координират в тясно сътрудничество с МИРГ, за да се 

гарантира, че отговарят на нуждите на място. 

• Регион Галисия публикува покана за подбор на проектни предложения около 

април всяка година, след семинар, организиран за МИРГ през есента преди 

това, за разработване на идеи за сътрудничество. В случай че остане бюджет, 

през есента на същата година се публикува втора покана.  

• В Каталуния поканите за набиране на проектни предложения и процедурите 

за подбор се администрират и организират зависимост от нуждите.  

Основните теми за сътрудничество от интерес за МИРГ в Испания: 

• насърчаване на риболовния туризъм 

• културно наследство и гастрономия 

• подкрепа на жените в рибарството за по-добра организация и 

представителство 

• обмен на опит и добавяне на стойност към местните продукти 

• обновяване на поколенията и социално включване на хората с увреждания и 

други уязвими групи чрез създаване на нови икономически възможности, 

свързани с риболовните дейности. 
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Основни правила при реализиране на дейности за сътрудничество с МИРГ в 

Испания: 

• В четири от десет региона (Кантабрия, Андалусия, Баската автономна област и 

Балеарските острови) се сътрудничеството се организира на ниво МИРГ. МИРГ 

може да разработва и избира проекти за сътрудничество по собствена 

инициатива, преди да ги представи на своите регионални власти за 

окончателно одобрение.  

• Кантабрия обаче е единственият регион, в който МИРГ имат определен 

бюджет за сътрудничество. В останалите региони, ако МИРГ желаят да си 

сътрудничат, те трябва да използват своя общ бюджет за изпълнение на 

стратегията. 

• В два региона, Галисия и Каталуния, регионалната администрация организира 

процедури за подбор на проекти за сътрудничество, на които МИРГ се 

насърчават да отговорят. Регионалните администрации на Астурия, 

Канарските острови, Мурсия и Валенсия също отговарят за публикуването на 

покани за проекти за сътрудничество, макар че досега не са го правили. 

Потенциални партньори:  

• В повечето испански региони проектите за сътрудничество трябва да се 

изпълняват от МИРГ. Въпреки това, на Балеарските острови, Кантабрия, 

Каталуния и Баската автономна област, други местни организации също могат 

да реализират проекти в сътрудничество с МИРГ. В Астурия и Галисия също се 

предвижда някаква форма на сътрудничество с други местни образувания за 

изпълнение на проекти за сътрудничество; 

• В повечето региони МИРГ могат да си сътрудничат с партньори от групи на 

ВОМР, финансирани от всички европейски структурни и инвестиционни 

фондове и / или с публично-частни партньорства от тип ВОМР, които не се 
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финансират от ЕС. Въпреки това, МИРГ от Балеарските острови, Галисия и 

Валенсия могат да си сътрудничат само с други МИРГ; 

• Балеарските острови и Галисия също са ограничили сътрудничеството до 

страните от ЕС, докато МИРГ от други региони могат да си сътрудничат извън 

Европа. Някои региони отдават приоритет на сътрудничеството в един и същи 

басейн (напр. Атлантически или Средиземноморски). 

Финансиране и съфинансиране на проекти за сътрудничество: 

• Проектите за сътрудничество като цяло са обект на същите правила за 

финансиране като всеки друг проект на МИРГ. 

Потенциални партньори за проекти за сътрудничество между МИРГ от Испания 

и МИРГ от България:  

Наименование на МИРГ Регион 

МИРГ Vigo – A Guarda Галиция 

МИРГ Pontevedra Галиция 

МИРГ Arousa Галиция 

МИРГ Costa Sostible Галиция 

МИРГ Costa da Morte Галиция 

МИРГ Southern Artabro Gulf  
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МИРГ Northern Artabro Gulf 
 

МИРГ Mariña-Ortegal Галиция 

МИРГ Oscos-Eo 
 

МИРГ Navia-Porcía Астурия 

МИРГ Ese-Entrecabos Галиция 

МИРГ Bajo Nalón 
 

МИРГ Cabo Peñas 
 

МИРГ La Sidra 
 

МИРГ Eastern Asturias Астурия 

МИРГ Western Cantabria Астурия 

МИРГ Eastern Cantabria 
 

МИРГ Basque 
 

МИРГ Costa Brava Каталуния 
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https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/eastern-asturias-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/western-cantabria-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/eastern-cantabria-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/basque-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/costa-brava-flag


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

 

 
Договор № РД51-129 от 30.10.2019г., с предмет: „Организиране на дейности, свързани с 
администриране и управление на Националната рибарска мрежа”, сключен между МЗХГ и 
Обединение „ЕС ПИ КОНСУЛТ“ ДЗЗД, финансиран от Програмата за морско дело и 
рибарство 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство. 

42 

МИРГ Ebro Каталуния 

МИРГ La Plana Валенсия 

МИРГ La Marina Валенсия 

МИРГ La Safor 
 

МИРГ Santa Pola Валенсия 

МИРГ Murcia Мурсия 

МИРГ Menorca  Балеарски острови 

МИРГ Ibiza 
 

МИРГ Almeria Coast 
 

МИРГ Western Almeria Андалусия 

МИРГ Granada Coast Андалусия 

МИРГ Malaga 
 

МИРГ Cadiz Estrecho Андалусия 
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https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/la-marina-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/la-safor-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/santa-pola-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/galpemur
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/menorca-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/ibiza-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/almeria-coast-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/western-almeria-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/granada-coast-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/malaga-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/cadiz-estrecho-flag
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МИРГ Noroeste de Cádiz Андалусия 

МИРГ Huelva Андалусия 

МИРГ Lanzerote Канарски острови 

МИРГ Fuerteventura Канарски острови 

МИРГ Gran Canaria 
 

МИРГ Tenerife Канарски острови 

МИРГ La Gomera 
 

МИРГ La Palma 
 

МИРГ El Hierro 
 

 

 

5. Анализ на потенциалните тематични направления при реализиране на 

посещения за обмяна на опит с НРМ на Испания.  

Общи предизвикателства: 

• Обезлюдяване в някои райони на Испания, за сметка на други райони, в които 

е налице силна урбанизация и силен натиск от развитието на масовия туризъм; 
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https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/tenerife-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/la-gomera-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/la-palma-flag
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• Социални и икономически предизвикателства, предизвикани от структурните 

промени в икономиката, вкл. нарастване на безработицата и загуба на 

идентичност на рибарските райони; 

• Недостатъчно знания и умения сред рибарите. 

Рибарство и аквакултури, морски дейности: 

Испания е дом на най-голямата рибарска индустрия в Европа и има дълги традиции 

в морските дейности, като рибарство, аквакултури, но също така преработка на риба 

и рибни продукти, туризъм и морски спортове. Затова обмяната на опит с НРМ в 

Испания е приоритетно направления на дейностите, свързани с организиране на 

посещения за обмяна на опит с други държави-членки.  

Конкретните тематични направления, които представляват интерес за обмяна 

на опит, са: 

• Добавяне на стойност към продуктите от риболов и аквакултури и 

разработване на нови продукти от местна риба и аквакултури; 

• Създаване, развитие и промотиране на къси вериги на доставка; 

• Разработване на местни марки и системи за проследяване; 

• Развитие на бизнес умения на местните рибари и местните общности; 

• Усъвършенстване на организация на местните рибарски общности, за да се 

осигури по-ефективно управление на ресурсите и достъп до пазара.  

Дребномащабен риболов: 

• Подобряване на имиджа на сектора на дребномащабния риболов и 

инфраструктурата в рибарските райони. 

• Подобряване на образователната и професионална квалификация, свързана с 

морето и рибарството; 
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Диверсификация на икономическите дейности: 

• Диверсификация, както в рамките на сектор рибарство, така и извън него; 

• Обвързване на рибарството с туризма, включително развитие на нови 

дейности и крайбрежни маршрути за промотиране на местните икономически 

дейности и богатства; 

• Устойчив риболовен туризъм; 

• Насърчаване на нови видове дейности в крайбрежните райони; 

• Насърчаване на предприемачеството и новите технологии. 

Опазване на околната среда: 

• Насърчаване опазването, съхранението и възстановяването на природните 

ресурси и ландшафтите (например чрез популяризиране на морските 

планове) 

Насърчаване на иновациите: 

• За повишаване качеството на рибата и рибните продукти; 

• За постигане на по-високи стандарти за безопасност и здраве; 

• С цел засилване на връзките между производителите и потребителите; 

• Иновации в областта на новите технологии. 

 

6. Данни за контакт: 

Уебсайт: https://regp.pesca.mapama.es/  

Адрес: C/ Velázquez, 144, 28006 Madrid 

E-mail:  redfep@magrama.es  
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Анализ на възможностите и тематичните направления за обмяна на опит с 

Националната Рибарска Мрежа на Италия 

1. Обобщена информация за Националната Рибарска Мрежа на Италия. 

Националната Рибарска Мрежа на Италия е създадена през септември 2017 г.  с 

бюджет от почти 3 млн. евро. Основни целеви групи в работата на НРМ на Италия 

са: МИРГ в Италия, регионалните междинни звена и Управляващия орган на 

оперативната програма. Дейностите на Националната рибарска мрежа в Италия 

обхващат: 

• координация и оказване на подкрепа на регионалните междинни звена, МИРГ 

и УО на оперативната програма;  

• проучване, събиране и разпространение на примери за добри практики; 

• разпространение на информация;  

• обмяна на опит;  

• разработване и поддръжка на база данни с проекти;  

• постигане на синергия между дейностите на НРМ и НСМ.  

 

2. Участници в Националната Рибарска Мрежа на Италия. 

Националната Рибарска Мрежа на Италия обхваща 53 МИРГ, като общият бюджет за 

прилагане на подхода ВОМР възлиза на 91 266 156 млн. евро, от които 50 % е 

националното съфинансиране. Средният бюджет за една Стратегия за ВОМР възлиза 

на 1 722 003 евро.  

3. Анализ на възможностите за обмяна на опит по отношение на дейността на 

Националната Рибарска Мрежа: 

Възможностите за обмяна на опит с НРМ на Италия най-общо обхващат следните 

тематични направления: 

http://www.nrmbg.com/
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• Оказване на подкрепа на УО и МИРГ; 

• Проучване, Събиране и разпространение на информация с примери за 

добри практики и обмяна на опит между МИРГ; 

• Постигане на синергия между дейностите на НРМ и НСМ.  

 

4. Анализ на възможностите за сътрудничество с МИРГ, обхванати от НРМ на 

Италия. 

Като многорегионална държава-членка, сътрудничеството на МИРГ в Италия се 

насърчава като начин за споделяне на нови идеи и иновации между регионите. 

Някои от предизвикателствата, с които се сблъсква Италия, за които сътрудничество 

може да помогне за справяне, включват увеличаване на рентабилността на 

дребномащабния крайбрежен риболов, превръщане на сектора в по-привлекателен 

избор за кариера на младите хора и разработването на нови дейности с цел 

диверсификация на източниците на доходи в рибарските общности.  

Италия възприема гъвкав подход към сътрудничеството, като позволява на МИРГ да 

се възползват от пълния набор от разпоредби, предвидени от ЕФМДР, включително 

обмен, при който те могат да донесат нови знания, които да бъдат ценни за сектор 

рибарство. 

Общ бюджет от 4 милиона евро е на разположение за сътрудничество в Италия. Този 

бюджет се разпределя пропорционално между различните регионални 

управляващи органи, които действат като междинни органи. МИРГ могат да отправят 

искане за финансиране до съответния регионален орган. Всяка МИРГ взема решение 

дали да разработи проекти за сътрудничество, но няма конкретни изисквания за 

това. 

Основни правила при реализиране на дейности за сътрудничество с МИРГ в 

Италия: 
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• В Италия могат да се разработват проекти за вътрешнотериториално и 

транснационално сътрудничество по инициатива на всяка МИРГ - но те трябва 

да поискат финансиране от регионалния си междинен орган, който 

разпределя бюджета; 

• Съветът на МИРГ избира проекти за сътрудничество, които се изпращат за 

одобрение на регионалния междинен орган; 

• Тази процедура е валидна за всички региони с изключение на Сицилия и 

Пулия; 

• Сицилия и Пулия финансират дейностите си за сътрудничеството на 

регионално ниво. 

Потенциални партньори:  

• Проекти за сътрудничество, финансирани по ЕФМДР, могат да се изпълняват 

само от водещ МИРГ в Италия; 

• Италианските МИРГ могат да си сътрудничат с групи на ВОМР, финансирани 

от всички европейски структурни и инвестиционни фондове и / или с 

публично-частни партньорства от тип ВОМР, финансирани извън ЕС; 

• Италианските МИРГ могат да си сътрудничат с партньори в Италия, ЕС или 

извън ЕС. 

Финансиране и съфинансиране на проекти за сътрудничество: 

• Проектите за сътрудничество са обект на същите правила за финансиране като 

всеки друг проект на МИРГ; 

• Управляващият орган предоставя насоки за сътрудничество на италианските 

МИРГ, включително подробности за допустимите действия, договорености за 

подготвителна подкрепа за проекти за сътрудничество и пакет с 

документация, вкл. заявления за кандидатстване.  
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Потенциални партньори за проекти за сътрудничество между МИРГ от Италия 

и МИРГ от България:  

Наименование на МИРГ 

Регион в Италия, който МИРГ 

обхваща 

МИРГ Friuli Venezia Giulia Фриули-Венеция Джулия 

МИРГ Venetian - VeGAL Венето 

МИРГ Chioggia and the Po Delta Венето 

МИРГ Emilia-Romagna Coast Емилия-Романия 

МИРГ North Marche Марке 

МИРГ South Marche Марке 

МИРГ Central Marche Марке 

МИРГ Pescara Coast Абрузо 

МИРГ Blue Coast Абрузо 

МИРГ Molise Coast 
 

МИРГ East Sardinia Сардиния 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/friuli-venezia-giulia-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/venetian-vegal-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/chioggia-and-po-delta-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/emilia-romagna-coast-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/north-marche-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/south-marche-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/central-marche-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/pescara-coast-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/blue-coast-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/molise-coast-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/east-sardinia-flag
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Наименование на МИРГ 

Регион в Италия, който МИРГ 

обхваща 

МИРГ Etruscan coast Тоскана 

МИРГ Coast to Coast Базиликата 

МИРГ Pearl of the Tyrrhenian Sea Калабрия 

МИРГ The marine villages of Ionian Sea Калабрия 

МИРГ Landing of Ulysses Кампания 

МИРГ Cilento Blue Sea 
 

МИРГ Ischia and Procida Islands Кампания 

МИРГ Flegrea 
 

МИРГ Ports of Velia 
 

МИРГ Golden Mile Coast Кампания 

МИРГ Bolsena Lake 
 

МИРГ Tirreno Pontino 
 

http://www.nrmbg.com/
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https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/etruscan-coast-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/coast-coast-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/pearl-tyrrhenian-sea-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/marine-villages-ionian-sea-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/landing-ulysses-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/cilento-blue-sea-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/ischia-and-procida-islands-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/flegrea-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/ports-velia-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/golden-mile-coast-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/bolsena-lake-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/tirreno-pontino-flag


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

 

 
Договор № РД51-129 от 30.10.2019г., с предмет: „Организиране на дейности, свързани с 
администриране и управление на Националната рибарска мрежа”, сключен между МЗХГ и 
Обединение „ЕС ПИ КОНСУЛТ“ ДЗЗД, финансиран от Програмата за морско дело и 
рибарство 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство. 

51 

Наименование на МИРГ 

Регион в Италия, който МИРГ 

обхваща 

МИРГ Silver Coast Тоскана 

МИРГ Etruscan coast Тоскана 

МИРГ East Liguria Тоскана 

МИРГ Savonese Тоскана 

МИРГ Trapanese 
 

МИРГ Due mari 
 

МИРГ Castellamare and Carini gulfs 
 

МИРГ Sicily Islands Сицилия 

МИРГ Sun and Blue 
 

МИРГ Etnea Coast 
 

МИРГ North Sardinia Сардиния 

МИРГ West-Central Sardinia Сардиния 

http://www.nrmbg.com/
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https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/silver-coast-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/etruscan-coast-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/east-liguria-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/savonese-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/torri-e-tonnare-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/due-mari-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/castellamare-and-carini-gulfs-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/sicily-islands-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/sun-and-blue-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/etnea-coast-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/north-sardinia-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/west-central-sardinia-flag
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Наименование на МИРГ 

Регион в Италия, който МИРГ 

обхваща 

МИРГ West-South Sardinia Сардиния 

МИРГ North Lazio 
 

МИРГ Central Lazio Sea 
 

МИРГ Northern Tyrrhenian Sea Тоскана 

МИРГ Stretto 
 

МИРГ Ionian 2 Калабрия 

МИРГ Trabocchi coast 
 

МИГ Gargano multifund Пулия 

МИГ Daunofantino multifund 
 

МИГ Ponte Lama multifund Пулия 

МИГ South East Bari multifund Пулия 

МИГ Trulli and Barsento multifund Пулия 

http://www.nrmbg.com/
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https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/west-south-sardinia-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/north-lazio-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/central-lazio-sea-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/northern-tyrrhenian-sea-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/stretto-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/ionian-2-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/trabocchi-coast-flag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/gargano-multifund-lag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/daunofantino-multifund-lag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/ponte-lama-multifund-lag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/south-east-bari-multifund-lag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/trulli-and-barsento-multifund-lag
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Наименование на МИРГ 

Регион в Италия, който МИРГ 

обхваща 

МИГ Itria Valley multifund  Пулия 

МИГ Alto Salento 2020 multifund  
 

МИГ Porta a Levante multifund 
 

МИГ Terra d'Arneo multifund Пулия 

МИРГ Il Mare delle Alpi Лигурия 

 

5. Анализ на потенциалните тематични направления при реализиране на 

посещения за обмяна на опит с НРМ на Италия: 

Рибарство и аквакултури: 

Рибарството и производството на аквакултури представляват около 5% от 

първичния сектор на страната, но са по-важни в определени южни региони. 

Например Сицилия е първият регион както по обем, така и по стойност на улова, 

следван от Пулия и Венето. Други региони със значителен обем включват 

Марке, Емилия-Романя, Лацио, Сарденя и Кампания. 

Прилагането на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) в Италия води 

до значително намаляване на риболовния капацитет, като риболовният флот се 

намалява от 14 873 кораба през 2004 г. на 12 414 кораба през 2015 г. (намаление от 

16,5%). 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/itria-valley-multifund-lag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/alto-salento-2020-multifund-lag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/porta-levante-multifund-lag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/terra-darneo-multifund-lag
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/flag-factsheets/il-mare-delle-alpi-flag
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Общо 25 767 души са заети в сектора на рибарството (2015 г., Италиански 

национален изследователски съвет), генериращи общи приходи от 890 милиона 

евро (2015 г.) от общ обем на улова 189 тона. 

В сектора на аквакултурите работят още 1 937 души, предимно в микро предприятия 

с по-малко от пет служители. 

Секторът за преработка и маркетинг е значителен, като в него работят 5 223 

души, като семейният бизнес представлява около 70%. 

 

Дребномащабен риболов: 

Дребномащабният риболов включва по-голям брой лодки, около 65% от 

плавателните съдове, затова темата представлява интерес за включване в 

програмата за обмяна на опит.  

Диверсификация на икономическите дейности: 

• Насърчаване на възможностите за заетост и диверсификация за рибарите 

и заетите в рибарството; 

• Осигуряване на балансирано териториално развитие в рибарските райони, 

включително улесняване на любителския риболов и опазването на 

околната среда; 

• Развитие на сектора на възобновяемата енергия (производство и икономии 

на енергия); 

• Устойчив туризъм. 

Опазване на околната среда: 

• Опазване на околната среда и културното наследство; 

• Грижа и защита на ландшафта, използването на земята и 

биоразнообразието (растително и животинско); 

• Подобряване и управление на околната среда и природните ресурси. 
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Насърчаване на социалното благополучие и подобряване средата на живот в 

рибарските райони: 

• Достъп до основни обществени услуги; 

• Включване на специфични социални групи в неравностойно положение и 

маргинални групи; 

• Правна помощ и социално включване в области с високо социално 

изключване; 

• Възобновяване на градовете (създаване на услуги и приобщаващи 

пространства за общността). 

Работа в мрежа и иновации: 

• Мрежи и интелигентни общности 

6. Данни за контакт:  

Лице за контакт: Angelo Schillaci 

e-mail: RetenazionaleFlag@politicheagricole.it 

Обмяна на опит за дейности за сътрудничество: 

e-mail: clld.feamp@politicheagricole.it 

 

Анализ на възможностите и тематичните направления за обмяна на опит с 

Националната Рибарска Мрежа на Португалия 

1. Обобщена информация за Националната Рибарска Мрежа на Португалия. 

През периода 2007-2013 г. Националната Рибарска Мрежа на Португалия 

функционира като неформална мрежа, която се председателства от различен 

МИРГ на всеки четири месеца. Дейностите на мрежата през периода 2007-2013 г. се 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
mailto:RetenazionaleFlag@politicheagricole.it
mailto:clld.feamp@politicheagricole.it


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

 

 
Договор № РД51-129 от 30.10.2019г., с предмет: „Организиране на дейности, свързани с 
администриране и управление на Националната рибарска мрежа”, сключен между МЗХГ и 
Обединение „ЕС ПИ КОНСУЛТ“ ДЗЗД, финансиран от Програмата за морско дело и 
рибарство 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство. 

56 

финансират от техническа помощ чрез осигуряване на бюджет за реализиране на 

конкретни инициативи и наемане на външни експерти.  

През периода 2014-2020 Управляващият орган от края на 2016 г. подкрепя по същия 

начин съществуващата неформална Национална Рибарска Мрежа като финансира 

специфични дейности на мрежата чрез техническа помощ по ЕФМДР, както и чрез 

периодично наемане на външни експерти.  

Основните дейности, които мрежата изпълнява са: 

• организиране на обучения; 

• повишаване на разпознаваемостта и популяризиране на МИРГ; 

• обмяна на добри практики и опит между МИРГ; 

• насърчаване и популяризиране на дейностите за сътрудничество.  

2. Участници в Националната Рибарска Мрежа на Португалия. 

Членове на мрежата са Управляващите органи, всички МИРГ, регионалните 

дирекции за рибарство и селско стопанства. Участници в дейностите на мрежата са 

и други заинтересовани страни от развитието на рибарските райони. 

Националната Рибарска Мрежа на Португалия обхваща 15 МИРГ, като общият 

бюджет за прилагане на подхода ВОМР възлиза на 41 176 500 евро, от които 35 

000 000 евро европейско финансиране от ЕФМДР и 6 176 470 евро националното 

съфинансиране. Средният бюджет за една Стратегия за ВОМР възлиза на 2 745 100 

евро.  

3. Анализ на възможностите за обмяна на опит по отношение на дейността на 

Националната Рибарска Мрежа. 

Националната Рибарска Мрежа на Португалия обхваща 15 МИРГ, като общият 

бюджет за прилагане на подхода ВОМР възлиза на 41 176 500 евро, от които 35 

000 000 евро европейско финансиране от ЕФМДР и 6 176 470 евро националното 
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съфинансиране. Средният бюджет за една Стратегия за ВОМР възлиза на 2 745 100 

евро.  

• Насърчаване на сътрудничеството; 

• Обмяна на добри практики и опит между МИРГ; 

• Организиране на обучения за МИРГ; 

• Популяризиране на МИРГ и повишаване на разпознаваемостта на МИРГ. 

4. Анализ на възможностите за сътрудничество с МИРГ, обхванати от НРМ на 

Португалия. 

Сътрудничеството в Португалия се счита за полезен инструмент, който позволява на 

МИРГ да обединят знанията и капацитета на участници с различни нива на опит, 

включително тези от селските и градските райони. Подкрепата за сътрудничество се 

съсредоточава върху насърчаване на обмена между различни организации, с цел 

разрешаване на общи проблеми и прилагане на практика на идеи, които дават ползи 

за територията на повече от една МИРГ. 

В Португалия няма конкретна мярка за сътрудничество. МИРГ могат да участват в 

проекти за сътрудничество, като използват финансиране от изпълнението на техните 

стратегии. 

Основни правила при реализиране на дейности за сътрудничество с МИРГ в 

Италия.  

• Сътрудничеството е отговорност за всяка Местна инициативна рибарска 

група. МИРГ са свободни да отделят част от своя бюджет за проекти за 

сътрудничество. 

• Проектите за сътрудничество към Стратегиите за ВОМР на МИРГ могат да 

бъдат представени пред МИРГ, когато имат подходяща отворена покана. 
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Потенциални партньори:  

• Португалските МИРГ могат да си сътрудничат с партньори в Португалия, ЕС 

или извън ЕС; 

• Проектите за сътрудничество в Португалия обикновено са отворени за всяка 

подходяща организация от територията на МИРГ. 

• Португалските МИРГ могат също да си сътрудничат с партньори от групи на 

ВОМР, финансирани от други европейски структурни и инвестиционни 

фондове или с публично-частни партньорства от тип ВОМР, финансирани 

извън ЕС. 

Финансиране и съфинансиране на проекти за сътрудничество: 

• Проектите за сътрудничество са обект на същите правила за финансиране като 

всеки друг проект на МИРГ. 

 

Потенциални партньори за проекти за сътрудничество между МИРГ от 

Португалия и МИРГ от България:  

Наименование на МИРГ 

Регион в Португалия, който 

МИРГ обхваща 

МИРГ Litoral Norte 
 

МИРГ Area Metropolitana do Porto - AMP 
 

МИРГ Região de Aveiro Авейро 

МИРГ Mondego Mar 
 

МИРГ Oeste Оесте 
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Наименование на МИРГ 

Регион в Португалия, който 

МИРГ обхваща 

МИРГ ecoMAR 
 

МИРГ Ericeira/Cascais Лисабон 

МИРГ ADREPES Costeiro Лисабон 

МИРГ Litoral Alentejo 
 

МИРГ Barlavento do Algarve 
 

МИРГ Sotavento do Algarve 
 

МИРГ Graciosa and Terceira Азорски острови 

МИРГ Adeliacor Азорски острови 

МИРГ AdaeMar Лейрия 

5. Анализ на потенциалните тематични направления при реализиране на 

посещения за обмяна на опит с НРМ на Португалия.  

Общи предизвикателства: 

• Ниско образователно ниво на рибарите; 

• Слаба привлекателност на рибарството за млади хора, главно поради ниски 

доходи и ограничени алтернативни възможности за заетост в рибарските 

общности; 

• Недостатъчна конкурентоспособност на рибарската индустрия; 

• Противоречиви изисквания в крайбрежните райони. 
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Рибарство и аквакултури: 

През 2013 г. заетостта в рибарството включва около 17 875 работни места, което 

съответства на 9 307 еквивалента на пълно работно време в риболовния сектор, 6 

823 работни места или 6 308 еквивалента на пълно работно време в 

рибопреработвателната промишленост и 2 572 работници или 2 083 еквивалента на 

пълно работно време в сектор аквакултури. Морските дейности осигуряват пряк 

принос за брутния вътрешен продукт (БВП) от 2% през 2010 г., увеличаващ се до 

около 3% през 2014 г. 

Конкретните тематични направления, които представляват интерес за обмяна 

на опит, са: 

• Създаване, развитие и промотиране на късите вериги на доставка; 

• Промотиране на висококачествени местни морски дарове; 

• Развитие и промотиране на местни пазари за риба и морски дарове; 

• Иновации в сектора на рибарството и аквакултурите; 

• Устойчиво използване на ресурсите; 

• Опазване и популяризиране на рибарската местна идентичност. 

Дребномащабен риболов: 

• Подобряване на имиджа на сектора на дребномащабния риболов и 

инфраструктурата в рибарските райони. 

• Подобряване на образователната и професионална квалификация, свързана с 

морето и рибарството. 

Диверсификация на икономическите дейности: 

• Насърчаване на заетостта и диверсификацията извън сектора на рибарството; 

• Устойчив риболовен туризъм; 

• Насърчаване на нови видове дейности в крайбрежните райони.  
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Опазване на околната среда: 

• Насърчаване опазването, съхранението и възстановяването на природните 

ресурси и ландшафтите (например чрез популяризиране на морските 

планове). 

Мултифондово финансиране в рибарските райони: 

Португалия притежава опит в областта на мултифондовото финансиране по подхода 

ВОМР в рибарските райони, затова това тематично направление, следва да бъде 

включено в програмата при реализиране на посещения за обмяна на опит.  

Португалия прилага мултифондово финансиране за ВОМР в областта на рибарството. 

Освен ЕФМДР (35 милиона евро), всички МИРГ имат налично финансиране от 

Европейския социален фонд - ЕСФ (7,8 милиона евро) и Европейския фонд за 

регионално развитие - ЕФРР (6,5 милиона евро). Няма официално обединение със 

селските или градските МИГ, които прилагат свои собствени мултифондови 

стратегии (Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - ЕЗФРСР / 

Европейски фонд за регионално развитие / Европейския социален фонд). 

7. Данни за контакт:  

e-mail: geral@mar2020.pt  

Уебсайт на Управляващия орган: http://www.mar2020.pt/  
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Анализ на възможностите и тематичните направления за обмяна на опит с 

Националната Рибарска Мрежа на Естония 

1. Обобщена информация за Националната Рибарска Мрежа на Естония. 

Националната Рибарска Мрежа на Естония има дългогодишен опит и е 

идентифицирана като добра практика с доказан опит и резултати при 

функционирането си.  

НРМ на Естония е създадена през предходния програмен период. През периода 

2007-2013 г., мрежата се администрира и управлява от външна организация – 

Изследователския център за селска икономика. Дейностите през периода се 

фокусират върху организиране на събития, събиране, анализиране и 

разпространение на знания, информация и опит в областта на рибарството, и 

изпълнение на дейности, свързани с популяризиране. През предходния програмен 

период Националната Рибарска Мрежа на Естония функционира до края на 2015 г. 

От Януари 2016 г. Информационният център за рибарство поема дейностите по 

администриране и управление на Националната Рибарска Мрежа. Целите на 

Националната Рибарска Мрежа на Естония са: 

• Насърчаване и промотиране обмяната на знания и опит между организации 

в областта на рибарството, МИРГ и публичните власти; 

• Подкрепа за инициирането и последващото развитие на дейности за 

сътрудничество, например организиране на тематични срещи и обучения за 

МИРГ; 

• Промотиране и насърчаване обмяната на опит и знания между различните 

заинтересовани страни; 

• Подкрепа разработването и изпълнението на изследователски проекти и 

пилотни проекти в сектор рибарство; 
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• Популяризирането на рибарството и консумацията на риба и рибни продукти. 

Всяка година Националната Рибарска Мрежа организира различни събития в 

сътрудничество с МИРГ; 

• Разпространение на информация и популяризиране на опита на Естония на 

европейско равнище и разпространение на европейския опит и добри 

практики на национално ниво в Естония 

• Подкрепа за МИРГ за разработване, оценка и изпълнение на техните 

Стратегии за ВОМР. 

Общият бюджет на Националната Рибарска Мрежа на Естония е 830 000 евро за 

период от 7 години, като бюджетът не е предназначен единствено за МИРГ, но и за 

всички заинтересовани страни в сектора на рибарството.  

2. Участници в Националната Рибарска Мрежа на НРМ 

Членове на НРМ в Естония са всички 8 МИРГ, както и всички останали 

заинтересовани страни от развитието на сектор „Рибарство“ и рибарските райони в 

Естония.   

Националната Рибарска Мрежа на Естония обхваща 8 МИРГ, като общият бюджет за 

прилагане на подхода ВОМР възлиза на 27 764 700 евро, от които 23 600 000 евро 

европейско финансиране от ЕФМДР и 4 164 710 евро националното съфинансиране. 

Средният бюджет за една Стратегия за ВОМР възлиза на 3 470 590 евро. Бюджетът 

за подхода ВОМР по ЕФМДР в Естония е 27 % от цялата оперативна програма.  

3. Анализ на възможностите за обмяна на опит по отношение на дейността 

на Националната Рибарска Мрежа на Естония 

Опитът и добрите практики на НРМ на Естония са използвани при разработването 

на Концепцията за управление на НРМ на България, затова всички дейности, 

изпълнявани от мрежата представляват интерес за обмяна на опит и сътрудничество. 
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По-конкретно в програмата за осъществяване на посещения за обмяна на опит с 

Естония, следва да се включат следните възможности за обмяна на опит: 

• Подкрепа разработването и изпълнението на изследователски проекти и 

пилотни проекти в сектор рибарство; 

• Популяризирането на рибарството и консумацията на риба и рибни продукти, 

вкл. начина на планиране и организиране на съвместни инициативи между 

НРМ и МИРГ; 

• Разпространение на информация и популяризиране на националния опит на 

европейско равнище и разпространение на европейския опит и добри 

практики на национално равнище; 

• Оказване на подкрепа за МИРГ за разработване, оценка и изпълнение на 

техните Стратегии за ВОМР; 

• Предоставяне на консултантски услуги за представителите на сектор 

„Рибарство“. 

4. Анализ на възможностите за сътрудничество с МИРГ, обхванати от НРМ 

на Естония: 

Сътрудничеството в Естония се фокусира върху 3 основни тематични области: 

Съвместен маркетинг, вкл. организиране на търговски изложения и участие в 

конференции, онлайн маркетинг, разработване на съвместни маркетингови планове 

и планове за действие за развитие на нови продукти и услуги, разработване на 

логистични решения, създаване на общ бранд и търговски наименования, търговски 

марки и визуална идентичност.  

Трансфер на знания чрез участие или организиране на обучения, посещения за 

обмяна на опит, семинари, работни срещи и др. 
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Промотиране на рибарството и морските дейности, например чрез участие във 

фестивали, изложения, изложби и други събития, както и дейности за насърчаване 

на младите хора да започнат работа в сектор рибарство.  

През периода 2014-2020 Управляващият орган е предоставил бюджет на всяка МИРГ 

в размер между 100 000 евро и 420 000 евро за дейности за сътрудничество, като 

финансовият ресурс за всяка МИРГ се определя на база на размера на обхванатата 

от МИРГ територия.   

Основни правила при реализиране на дейности за сътрудничество с МИРГ от 

Естония: 

• Разплащателната агенция на Естония отваря процедури за подбор на проекти 

всяка година, като процедурата остава отворена за цялата година; 

• МИРГ могат да кандидатстват с проекти за сътрудничество по всяко време на 

годината, като темата на проекта е изцяло по избор на МИРГ; 

• Разплащателната агенция взима окончателното решение дали да одобри или 

не даден проект за сътрудничество. 

Потенциални партньори:  

• Проектите за сътрудничество следва задължително да се ръководят от МИРГ 

в Естония; 

• МИРГ от Естония могат да си сътрудничат с партньори от ЕС или извън ЕС; 

• МИРГ от Естония могат да се кооперират с всяка организация, представляваща 

публично-частно партньорство, която изпълнява стратегия за местно 

развитие.   
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Финансиране и съфинансиране на проекти за сътрудничество: 

• Проектите за сътрудничество са обект на едни и същи правила за 

финансиране, като всеки друг проект на МИРГ, с изключение на проекти за 

инфраструктура, които законодателството в Естония изключва като допустими 

дейности за сътрудничество; 

• Инвестиции в оборудване е допустимо само до 2000 евро за проект за 

сътрудничество; 

• МИРГ могат да кандидатстват за подкрепа само за тяхната част от проекта, 

дейностите на партнъорските организации не са допустими за финансиране; 

• Продължителността на проект за сътрудничество може да бъде максимум 3 

години.  

Потенциални партньори за проекти за сътрудничество между МИРГ от Естония 

и МИРГ от България:  

Наименование на МИРГ Регион в Естония, който МИРГ обхваща 

МИРГ Virumaa Lääne-Virumaa 

МИРГ Harju   

МИРГ Läänemaa  

МИРГ Hiiukala Hiiumaa 

МИРГ Saaremaa Saare 

МИРГ Parnu  Pärnumaa 

МИРГ Езеро Võrtsjärve   
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МИРГ Езеро Peipsi  

 

5. Анализ на потенциалните тематични направления при реализиране на 

посещения за обмяна на опит с НРМ на Естония.  

Рибарство и аквакултури: 

Въпреки че секторът на рибарството и аквакултурите в Естония представлява едва 

0.5 % от брутния вътрешен продукт, рибарството в Естония винаги е представлявало 

важна икономическа и социална дейност, както в крайбрежните райони, така и във 

вътрешността на страната. Секторът на рибарството и аквакултурите в Естония 

обхваща 3 основни дейности: Рибарство, Отглеждане и преработка на аквакултури, 

Маркетинг. В допълнение към рибарството, събирането на червени водорасли е 

също важна дейност за крайбрежните райони, предоставящи допълнителни 

източници на доходи за рибарите извън сезона.  

Конкретните тематични направления, които представляват интерес за обмяна 

на опит, са: 

- Създаване, развитие и промотиране на късите вериги на доставка; 

- Маркетинг и промотиране на риба и рибни продукти – разработване 

на съвместни маркетингови планове, съвместни марки и търговски 

означения, изграждане на съвместен бранд, нови логистични решения. 

- Събиране, отглеждане и преработка на водорасли.  

Дребномащабен риболов: 

• Подкрепа за преструктуриране на дребномащабния риболов 

• Повишаване на стойността на местните продукти от риболов чрез 

маркетингови активност и преработка на продукти от дребномащабен 

риболов; 
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• Подобряване безопасността и условията на труд за местните рибари; 

• Засилване ролята на МИРГ за развитието на дребномащабния риболов. 

Диверсификация на икономическите дейности: 

• Насърчаване на заетостта и диверсификацията извън сектора на рибарството; 

• Устойчив риболовен туризъм; 

Насърчаване на социалното благополучие: 

• Промотиране на социалния капитал и културното наследство на рибарските 

територии 

• Младежки дейности, образование и обучение 

6.Данни за контакт:  

Лице за контакт: Erko Veltson 

e-mail: erko.veltson@ut.ee  

 

Анализ на възможностите и тематичните направления за обмяна на опит с 

Националната Рибарска Мрежа на Литва 

1. Обобщена информация за Националната Рибарска Мрежа на Литва. 

Националната Рибарска Мрежа на Литва е създадена през Юни 2010 г. През първите 

5 години от функционирането си, тя развива дейност като неформална мрежа, 

подкрепена от членски внос, плащан от МИРГ.  

В периода 2014-2020 приблизително 5 % от бюджета на програмата е заделен за 

функционирането на Националната Рибарска Мрежа. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
mailto:erko.veltson@ut.ee


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

 

 
Договор № РД51-129 от 30.10.2019г., с предмет: „Организиране на дейности, свързани с 
администриране и управление на Националната рибарска мрежа”, сключен между МЗХГ и 
Обединение „ЕС ПИ КОНСУЛТ“ ДЗЗД, финансиран от Програмата за морско дело и 
рибарство 2014 – 2020г., съфинансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство. 

69 

Основните отговорности и дейности на НРМ в Литва са: 

• Координиране дейността на МИРГ; 

• Оказване на подкрепа за създаване на нови МИРГ; 

• Оказване на административна и юридическа подкрепа на МИРГ; 

• Промотиране и разпространение на добри практики; 

• Събиране, анализиране и разпространение на информация за дейността на 

МИРГ на национално ниво; 

• Насърчаване на комуникацията и сътрудничеството между МИРГ както на 

национално, така и на международно равнище. 

 

2. Участници в Националната Рибарска Мрежа на Литва. 

Участници в дейностите на Националната Рибарска Мрежа в Литва са всички 12 

МИРГ в Литва, изпълняващи Стратегии за ВОМР и техните членове, както и други 

заинтересовани страни от развитието на рибарските райони в страната, публичната 

администрация, НПО, частни компании и институции в сектора на рибарството и 

аквакултури.   

Националната Рибарска Мрежа на Португалия обхваща 12 МИРГ, като общият 

бюджет за прилагане на подхода ВОМР възлиза на 15 000 000 евро, от които €12 

230 100 евро европейско финансиране от ЕФМДР и 1 834 510 евро  - национално 

съфинансиране. Средният бюджет за една Стратегия за ВОМР възлиза на  1 019 175 

евро. Бюджетът за подхода ВОМР по ЕФМДР в Литва е 19 % от цялата оперативна 

програма.  

3. Анализ на възможностите за обмяна на опит по отношение на дейността на 

Националната Рибарска Мрежа на Литва 

Националната Рибарска Мрежа на Литва има доказан опит в администрирането и 

управлението на НРМ от предходния програмен период, затова страната 
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представлява интерес за организиране на посещения за обмен на опит. По-

конкретно в програмата за осъществяване на посещения за обмяна на опит с Литва, 

следва да се включат следните възможности за обмяна на опит, в които България 

има основни потребности от трансфер на знания: 

• Дейности за осъществяване на взаимодействие и работа в мрежа; 

• Подкрепа за създаване на нови МИРГ; 

• Координиране дейностите на МИРГ; 

• Ангажиране на МИРГ и други заинтересовани страни в съвместни дейности по 

сътрудничество, както на национално, така и на международно равнище.  

 

4. Анализ на възможностите за сътрудничество с МИРГ, обхванати от НРМ на 

Литва. 

Местните инициативни рибарски групи (МИРГ) в Литва избират дали да се 

възползват от възможността да си сътрудничат с други групи, като те сами избират 

най-подходящите за тях теми. Проектите следва да обхващат широк кръг от теми, 

като потенциален интерес за обмяна на опит, представляват следните тематични 

направления: 

• подобряване на конкурентоспособността и разнообразяване на търговския 

риболов и аквакултури;  

• насърчаване на иновациите, ученето и създаването на работни места в 

сектора;  

• подобряване на използването на екологичните ресурси;  

• подпомагане на социалното включване;  

• и опазване на рибарството и наследството на аквакултурите. 

По отношение на наличния бюджет за сътрудничество в Литва, повечето МИРГ 

вземат решение дали да разпределят част от бюджета си за проекти за 
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сътрудничество, но няма конкретни изисквания за това. Средно МИРГ в Литва могат 

да предоставят приблизително 5 - 10 % от своите бюджети за сътрудничество. 

Основни правила при реализиране на дейности за сътрудничество с МИРГ: 

• За повечето МИРГ в Литва няма конкретни покани за сътрудничество. 

Проектите за сътрудничество, както при всички проекти на МИРГ, могат да 

бъдат представени на Разплащателната агенция по всяко време и се оценяват 

текущо. Окончателното одобрение се дава от УО в рамките на 4 месеца след 

подаване на проекта; 

• За онези групи, които са и МИГ, Управляващият орган организира една покана 

годишно, като установява наличния бюджет (около 14000 евро). Поканата е 

отворена един месец. 

Потенциални партньори: 

• Проектите за сътрудничество в Литва се изпълняват от самите МИРГ; 

• Литовските МИРГ могат да си сътрудничат с партньори от групи на ВОМР, 

финансирани от всички европейски структурни и инвестиционни фондове и / 

или с публично-частни партньорства от тип ВОМР, финансирани извън ЕС; 

• Литовските МИРГ могат да си сътрудничат с партньори в Литва, ЕС или извън 

ЕС; 

• Няма ограничение за броя на партньорите в даден проект за сътрудничество. 

Финансиране и съфинансиране на проекти за сътрудничество: 

• МИРГ могат да предприемат проекти за сътрудничество в рамките на всички 

пет цели, посочени в чл. 63 от Регламента за ЕФМДР; 

• Интензивността на помощта може да достигне до 100% от допустимите 

разходи по проекта; 
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• МИРГ могат да кандидатстват за подкрепа само за тяхната част от проекта, 

партньорските действия не отговарят на условията; 

• Проектите за сътрудничество трябва да бъдат изпълнени в рамките на 24 

месеца от датата на подписване на споразумението за безвъзмездна помощ. 

Потенциални партньори за проекти за сътрудничество между МИРГ от Литва и 

МИРГ от България:  

Наименование на МИРГ Регион в Литва, който МИРГ обхваща 

МИРГ Sventoji Palanga 

МИРГ Klaipeda-city Klaipéda 

МИРГ Neringa Neringa 

МИРГ Silute  Šilutė 

МИРГ Southwestern Southwestern 

МИРГ Raseiniai Raseiniai 

МИРГ Vilkauda   

МИРГ Zarasai-Visaginas Zarasai 

МИРГ Utena  Utena 
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МИРГ Ignalina  Ignalina 

МИРГ Šiauliai Region Šiauliai 

МИРГ Western Lithuania  

 

5. Анализ на потенциалните тематични направления при реализиране на 

посещения за обмяна на опит с НРМ на Литва. 

Общи предизвикателства: 

• Ниско равнище на постоянна заетост в преобладаващата част от рибарските 

общности, ангажирани със стопански риболов и аквакултури; 

• Местните рибни продукти се сблъскват със силна конкуренция от вносни 

продукти; 

• Икономиката на рибарските райони има нужда от диверсификация на 

икономическите дейности, оползотворявайки местните природни и културни 

богатства.  

Рибарство и аквакултури: 

Общата стойност на сектор рибарство е по-малко от 1% от БВП на страната. 

Свързаните с морето дейности представляват 2,6% от БВП: корабоплаването, 

крайбрежният туризъм и корабостроенето са най-важните сектори на морската 

икономика. Въпреки това рибарството има дълга традиция и играе важна роля в 

малките общности в крайбрежните и вътрешните райони. Според данни за 2015 г. 

рибарският сектор на Литва осигурява заетост на 6 454 души (морски риболов - 685; 

аквакултури - 485; и преработка на риба - 5 284 души). Около 81% от служителите, 
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работещи в сектор рибарство, са заети в рибопреработвателната промишленост, 

повечето от тях (67%) са жени. 

Приоритетни тематични направления в областта на рибарството и аквакултурите, 

които да бъдат включени при организиране на посещения за обмяна на опит:  

• Добавяне на стойност към местните продукти от риболов и аквакултури, 

привличане на младите хора; 

• Насърчаване на иновациите и прилагането на иновативни подходи във всички 

етапи от веригата на доставка в рибарството и аквакултурите. 

Диверсификация на икономическите дейности: 

• Насърчаване на иновациите и иновативните идеи, които могат да допринесат 

за развитие на нов вид бизнеси в рибарските райони, привличане на младите 

хора, създаване на заетост; 

• Насърчаване на заетостта и диверсификацията извън сектора на рибарството; 

• Устойчив туризъм. 

Насърчаване на социалното благополучие, опазване на природното и културно 

наследство: 

• Промотиране на социалния капитал и културното наследство на рибарските 

територии; 

• Оползотворяване на природните богатства и опазване на околната среда, вкл. 

развитие на дейности, насочени към справяне с изменението на климата. 

6.Данни за контакт:  

Martynas Vaškevičius: lzrvvgt2017@gmail.com 

Уебсайт: http://www.zuvininkystestinklas.lt/  

Тел: + 370 677 58819, +370 5 270 50 50  
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Анализ на възможностите и тематичните направления за обмяна на опит с 

Националната Рибарска Мрежа на Латвия 

1. Обобщена информация за Националната Рибарска Мрежа на Латвия. 

Националната Рибарска Мрежа на Латвия (www.zivjutikls.lv) е създадена през 

предходния програмен период и продължава да работи през текущия програмен 

период, като предоставя информация, обучения и други дейности за подкрепа на 

различни заинтересовани страни, включително МИРГ. Тя работи по модел, подобен 

на Националната селска мрежа в Латвия (www.laukutiksl.lv). Основните дейности, 

които изпълнява мрежата в Латвия, обхващат: 

• Дейности за осъществяване на взаимодействие и работа в мрежа; 

• Предоставяне на обучения за МИРГ; 

• Разпространение на информация, знания и добри практики по въпроси, 

свързани с рибарството и аквакултурите; 

• Събиране и оценка на обществените нагласи, мнения и позиции за целите на 

разработването на политики във връзка с устойчивото развитие на 

рибарските райони; 

• Сътрудничество със заинтересовани страни от сектора на рибарството и 

аквакултурите, публичната администрация, НПО, частни компании и 

институции в сектора на рибарството и аквакултури; 

• Организиране на дискусии по текущи въпроси, свързани със сектора на 

рибарството.  

• Организиране на посещения за обмяна на опит в Латвия и в чужбина.  

Общият бюджет на мрежата е 2,5 млн. евро за целия период (2014-2020).  

2. Участници в Националната Рибарска Мрежа на Латвия. 

Участници в дейностите на Националната Рибарска Мрежа в Латвия са всички 

заинтересовани страни от развитието на сектор „Рибарство и аквакултури“ и 
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рибарските райони, включително МИРГ, публичната администрация, НПО, частни 

компании и институции в сектора на рибарството и аквакултури.   

Националната Рибарска Мрежа на Португалия обхваща 6 МИРГ, като общият бюджет 

за прилагане на подхода ВОМР възлиза на 15 000 000 евро, от които €12 750 000 евро 

европейско финансиране от ЕФМДР и €2 250 000 евро националното 

съфинансиране.  

Средният бюджет за една Стратегия за ВОМР възлиза на  €2 500 000 евро. Бюджетът 

за подхода ВОМР по ЕФМДР в Латвия е 27 % от цялата оперативна програма.  

3. Анализ на възможностите за обмяна на опит по отношение на дейността на 

Националната Рибарска Мрежа на Латвия. 

Националната Рибарска Мрежа на Латвия има доказан опит в изпълнението на 

дейности, сходни с тези на Националната Рибарска Мрежа на България, затова 

интерес при организиране на посещения за обмен на опит, представляват всички 

дейности, включени в плана за действие на НРМ на Латвия. По-конкретно в 

програмата за осъществяване на посещения за обмяна на опит с Латвия, следва да 

се включат следните възможности за обмяна на опит, в които България има основни 

потребности от трансфер на знания: 

• Дейности за осъществяване на взаимодействие и работа в мрежа; 

• Събиране и оценка на обществените нагласи, мнения и позиции за целите на 

разработването на политики във връзка с устойчивото развитие на 

рибарските райони; 

• Ангажиране на МИРГ и други заинтересовани страни в съвместни дейности 

по сътрудничество; 

• Разработване на иновативни идеи. 
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4. Анализ на възможностите за сътрудничество с МИРГ, обхванати от НРМ на 

Латвия. 

Оперативната програма на Латвия подчертава ролята на сътрудничеството между 

МИРГ за разпространение на информация и обмяна на опит, както на национално, 

така и на международно равнище, като инструмент в подкрепа на местните 

общности за решаване на фундаментални проблеми и предизвикателства в 

рибарските райони.  

Общият бюджет за дейности за сътрудничество за периода 2014-2020 г. е 300 000 

евро.   

Основни правила при реализиране на дейности за сътрудничество с МИРГ: 

• Проектите се разработват от МИРГ и се подават пред Националната 

разплащателна агенция, която ги оценява и одобрява; 

• Няма специфични процедури за подбор на проекти за сътрудничество. 

Проектите могат да се представят по всяко време пред Разплащателната 

агенция и се оценяват на текуща база; 

• МИРГ могат да делегират координирането на проекти за сътрудничество или 

изпълнението на определени дейности по проекта на други НПО в техните 

територии.  

Потенциални партньори: 

• Проектите за сътрудничество в Латвия могат да се изпълняват както от МИРГ, 

както и от други подходящи организации от територията на МИРГ от името на 

МИРГ; 

• МИРГ от Латвия могат да се кооперират както с национални МИРГ, така и с 

МИРГ от други държави-членки. 
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• МИРГ от Латвия могат да си сътрудничат и с други групи по подхода ВОМР, 

финансирани от други ЕСИФ или партньорства, които не получават 

финансиране от ЕС.  

Финансиране и съфинансиране на проекти за сътрудничество: 

• Максималната стойност за изпълнение на един проект, финансиран от ЕФМДР 

е 50 000 евро;  

• Освен това МИРГ могат да кандидатстват за подготвителни дейности за 

проекти за сътрудничество (извън бюджета за изпълнение): 

• Изпълнението на съвместни дейности е допустимо, ако се отнасят до целите, 

описани в т. а до d в чл. 63 от Регламента за ЕФМДР: рибарство, 

диверсификация в рибарския сектор и други сектори на синята икономика, 

устойчиво използване на водата и други живи ресурси; промотиране на 

рибарството и морското културно наследство; 

• Дейности, попадащи в обхвата на буква е от чл. 63 от Регламента за ЕФМДР 

(засилване ролята на рибарските общности за местното развитие) не са 

допустими за финансиране; 

• Всички дейности за сътрудничество следва да допринасят за целите на 

съответната Стратегия за ВОМР на МИРГ.  

Потенциални партньори за проекти за сътрудничество между МИРГ от Латвия 

и МИРГ от България:  

Наименование на МИРГ Регион в Латвия, който МИРГ обхваща 

МИРГ Liepaja  Liepāja 

Aizpute 
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Durbe 

Grobiņa 

Pāvilostas Novads 

Priekule 

Nīca 

Rucavas Novads 

Vaiņodes Novads 

МИРГ North Kurzeme  Ventspils 

Talsi Municipality 

Dundaga 

МИРГ Talsi  Talsi Municipality 

МИРГ Laukiem Jūrai  Jūrmala 

Tukuma Rajons 

Engure 

МИРГ Sernikon  Saulkrastu Novads 

Carnikava 

МИРГ Jūrkante  Salacgrīvas Novads 
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Limbažu Rajons 

 

5. Анализ на потенциалните тематични направления при реализиране на 

посещения за обмяна на опит с НРМ на Латвия. 

Общи предизвикателства: 

• Ниска продуктивност и доходи за крайбрежните рибари 

• Насърчаване на сътрудничеството и кооперирането между рибарите 

• Обезлюдяване на рибарските райони 

• Лимитирани възможности за бизнес и заетост в крайбрежните райони 

Рибарство и аквакултури: 

• Добавяне на стойност към местните продукти от риболов 

• Насърчаване на иновациите и прилагането на иновативни подходи във 

всички етапи от веригата на доставка в рибарството и аквакултурите 

Диверсификация на икономическите дейности: 

• Насърчаване на иновациите и иновативните идеи, които могат да допринесат 

за развитие на нов вид бизнес и създаване на заетост  

• Насърчаване на заетостта и диверсификацията извън сектора на рибарството 

• Устойчив риболовен туризъм 

Насърчаване на социалното благополучие, опазване на природното и културно 

наследство: 

• Промотиране на социалния капитал и културното наследство на рибарските 

територии; 
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• Оползотворяване на природните богатства и опазване на околната среда, вкл. 

развитие на дейности, насочени към справяне с изменението на климата. 

 

6. Данни за контакт.  

Edgars Linde: edgars.linde@llkc.lv  

Kristaps Gramanis: kristaps.gramanis@llkc.lv  

Тел: +371 6305 0220 

Уебсайт: http://www.laukutikls.lv/  

  

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
mailto:edgars.linde@llkc.lv
mailto:kristaps.gramanis@llkc.lv
http://www.laukutikls.lv/

