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УВОД 

 

Настоящият Сборник с добри практики е разработен в изпълнение на 

Концепцията за управление на Националната рибарска мрежа.  

Изследването и проучването на добрите практики/проекти се стреми да 

събере обемна и всеобхватна информация от местно, национално и европейско 

ниво, да я изследва и разработи принципни приложения за съобразно 

особеностите за внедряването им в национални условия. Така ще се създаде 

необходимата среда на гласност и достъпност сред заинтересованите страни от 

териториите на МИРГ, както и на други заинтересовани страни - други 

бенефициенти по ПМДР.  

 

Представените успешни проекти могат да служат като източник за 

вдъхновение и пример, да бъдат адаптирани към специфичните местни условия и 

да бъдат надграждани, като подскажат и предпоставят нови/иновативни подходи 

за разрешаването на съществуващи проблеми. В тази връзка те могат да бъдат 

основен инструмент на воденото от общносттите местно развитие.  

 

Проучването и анализът на добрите практики и проекти недвусмислено 

сочи, че те могат да бъдат класифицирани в някакъв относителен порядък 

съобразно тематичните направления на ПМДР 2014-2020 и подхода ВОМР, а 

именно: 

• Добавяне на стойност и насърчаване на иновациите; 

• Диверсификация на икономическата дейност в рибарските райони; 

• Подобряване и използване на екологичните дадености на районите 

за рибарство и аквакултури; 

• Насърчаване на социалното благополучие и културното наследство 

в районите за рибарство и аквакултури 

• Засилване на ролята на рибарските общности в местното развитие и 

управлението на местните ресурси; 

• Инфраструктурни подобрения за развитие на рибарските райони 
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Сборникът с добри практики, изготвен през 2020 г., обхваща и примери за 

проекти съобразно актуалната ситуация на пандемия, в която икономиките и 

обществените структури се намират през 2020 г. Освен това сборникът с добри 

практики поставя акцент върху основните приоритетни направления в 

политиките на ЕС за следващия програмен период 2021-2027 г.  
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ДОБРИ ЕВРОПЕЙСКИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПРАКТИКИ, 

ПРИЛОЖИМИ В БЪЛГАРИЯ 

 

Добра практика № 1. Проект „O Cabaz do Mar“ – рибата и морските 

дарове по-близо до потребителите в Португалия  

Добра практика от Португалия за създаване на къси вериги за доставка 

на риба и морски дарове  

Официално    

наименован

ие на 

проекта:        

„O Cabaz do 

Mar“                                                                                                

                          

Държава: Португалия 

Обща 

стойност на 

проекта:  

75 136,40 евро   

Европейско 

финансиране 

(ЕФМДР):  

42 264,20 евро 

Национално 

съфинансиране:  
14 088,10 евро 

Съфинансир

ане от 

бенефициент

а: 

18 784,10 евро 
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Описание на добрата практика: 

Проектът „Cabaz do mar”  или в превод от португалски - „Кошница от морето“ 

е маркетингова схема за къса верига доставка, създаден в партньорство между 

местната компания за развитие TAIPA и Асоциация на жителите и рибарите в 

крайморския град Azehna do Mar в Португалия. 

„Купувайки готовите кошници с риба и морски дарове, потребителите 

правят много повече от това да избират местни висококачествени рибни 

продукти, по този начин те допринасят директно за създаване на отговорна 

местна икономика“, споделя Telma Guerreiro, представител на местната 

организация TAIPA – един от партньорите по проекта.   
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Проектът е финансиран от Местна инициативна рибарска група Littoral 

Alentejo и има за цел да генерира допълнителни доходи за местните рибари, 

както и да промотира тяхното активно включване в развитието на местната 

икономика. Първата фаза на проекта включва създаването на схема за къса 

верига на доставка, която да доближи рибарите до местните потребители, като 

им даде възможност да заявят регулярни доставки на местна риба. След това са 

направени инвестиции в необходимо оборудване, логистика и 

комуникационни дейности. 

 

Постигнати резултати: 

Днес, общо 66 рибари допринасят за изпълнението на проекта. Готовите 

кошници с риба и морски дарове се продават на фиксирана цена от 22 евро, като 

съдържанието им е различно в зависимост от улова – принцип, с който 

потребителите се съгласяват при заявка за участие в маркетинговата схема. 

Формирайки до 1/3 от теглото на всяка готова потребителска кошница с по-малко 

познати или недооценени видове риба, проектът спомага пряко за повишаване 

на осведомеността и търсенето на такива видове, което води до повишаване 

на тяхната цена на местния пазар с от 1 евро/кг до 4 евро/кг. 
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Освен допълнителен доход за местните рибари, повишена публичност и по-

добра разпознаваемост на сектора, проектът успява да осигури и активното 

включване на местната рибарска общност във всички аспекти на проекта – 

от разработването на концепцията, през процеса на изпълнение, до пакетирането 

и доставката на улова.   

Проектът е отличен с наградата за зелени проекти на Португалия "Green 

Projects Award", в категория "Устойчиво потребление". 

Данни за контакт с МИРГ Littoral Alentejo: 

Лице за контакт: Г-жа Maria João Pereira 

e-mail: adl.alentejano@mail.telepac.pt  

тел: + 351 269 827 233 

Допълнителни източници на информация: 

FARNET (Европейска мрежа на рибарските райони) 

https://www.facebook.com/CabazdoMar/  

https://www.vozdaplanicie.pt/noticias/cabaz-do-mar-vence-premio-dos-green-

project-awards 
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Добра практика № 2. Проект "Рибни таверни“ 

Подобряване качеството на продуктите и услугите в местните рибни 

ресторанти в Кипър 

Официално наименование на проекта:  

Σχέδιο Χορηγιών για 

Εκσυγχρονισμό των Κέντρων 

Εστίασης και Αναψυχής 

(Ψαροταβέρνες) 

Държава:  Кипър 

Обща стойност на проекта:  769 345 евро 

Европейско финансиране:  154 845 евро 

Национално съфинансиране:  154 845 евро 

Съфинансиране от 

бенефициентите:                                        
459 655 евро 

Описание на добрата практика:  

Проектът „Рибни таверни“ има за цел да повиши стандартите за качество на 

местните рибни ресторанти – както на продуктите, които предлагат, така и на 

обслужването и капацитета за посрещане на гости, предимно посредством 

използването на пресни рибни продукти и прилагането на атрактивни 

инструменти за комуникация и маркетинг. По време на обществените 

консултации, проведени в процеса на разработване на стратегията за местно 

развитие на Местната инициативна група, обхващаща областите Ларнака и 

Фармагуста, предприемачите отместната кетъринг индустрия, туристическите 

оператори и потребителите споделят своята нужда от повишаване 
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качеството на предлаганите услуги от местните рибни ресторанти, с цел 

повишаване удовлетвореността на потребителите, и в крайна 

сметка повишаване на доходите в района. За постигането на тази цел се оказват 

нужни общи усилия с оглед адаптиране на общи стандарти за 

качество, съгласувано разпространение на информация за свежестта на 

предлаганите рибни продукти и повишаване общото качество на предлаганите 

услуги като цяло.  

 

На тази основа Местната инициатина рибарска група в района разработва 

проекта „Рибни таверни“. Като първа стъпка, през 2014 г. се повежда пазарно 

проучване, което да определи новите стандарти за качество за рибните 

ресторанти. Посредством интервюта със собственици на 

ресторанти и въпросници към потребителите, местните власти, 

туристическите агенти, рибарите и други заинтересовани страни, 

проучването успява да идентифицира специфичните очаквания на всяка 

аудитория. Идентифицираните области за подобряване на качеството включват 

например, разнообразието или качеството на рибните ястия, които се 

сервират, както и зоните за излагане и промотиране на морските 

дарове, включително качеството на информацията за продуктите и чуждите 

езици, на които тя се представя. Като втора стъпка, МИРГ обявява процедура за 
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подбор на проекти за повишаване качеството на местните рибни ресторанти на 

базата на общите стандарти и препоръки, идентифицирани в рамките на 

проведеното проучване. 

 

Разходите за изпълнението на първата фаза (Пазарно проучване) възлизат 

на 50 000 евро грант за Местната инициативна група с финансиране 100 % от 

стойността на допустимите разходи.  

Разходите за реализирането на втората фаза от проекта (Подобряване на 

рибните ресторанти) възлиза на 719 346.54 евро с принос на бенефициента 459 

654.65 (64 % от общата стойност на допустимите разходи). 

Местната инициативна рибарска група организира срещи и информационни 

сесии, за да подпомогне кандидатите по процедурата, и като резултат 15 рибни 

ресторант в областите Ларнака и Фармагуста, разработват заявления за подкрепа 

за повишаване на техните стандарти за качество.  

Въз основа на качеството на подадените проектни предложения, 12 заведения, 

са избрани от МИРГ да получат инвестиционна подкрепа. 
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Постигнати резултати: 

-Създадени нови работни места: 6 

-Запазени работни места: 36 

-Повишено потребителското търсене на свежи рибни продукти 

-Генерираните допълнителни приходи: около 10 % 

Следвайки тези положителни резултати, през програмен период 2014-2020 МИРГ 

планира да подкрепи създаването на „Местно споразумение за 

качество“ за районите с рибни ресторанти. Споразумението ще включва 

повишени общи стандарти за качество, специфични 

изисквания (подчертаване на произхода на месните рибни продукти) и общ 

маркетингов план. 

Бенефициенти: 12 рибни ресторанта на 5 места в областите Ларнака и Фамагуста 

(районите, отбелязани с жълто на картата). 
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Възможности за трансфер на добрата практика в други райони на ЕС: 

Рибните ресторанти по крайбрежието на ЕС са ключов източник на доходи за 

рибарските общности. Въпреки това, ресторантите често срещат трудности със 

стандартите за качество, очакванията на клиентите и силно конкурентната местна 

среда. Този проект е успешен пример за повишаване на качеството на рибните 

ресторанти, благодарение на колективните усилия на местната общност, и 

провеждането обща кампания за промотиране на рибните продукти. 

Научени уроци и принос за постигане целите на подхода ВОМР: 

Научени уроци: Сред определящите фактори за успеха на този проект са 

разработването на проекта на базата ясно идентифцирани нужди посредством 

провеждането на общестни обсъждания и консултации с широк кръг 

заинтересовани страни, които включват и местните рибари. 

Принос за постигане целите на подхода ВОМР: 

-Добавяне на стойност, създаване на работни места, привличане на младите хора 

и промотиране на иновациите на всички етапи от веригата на доставка на рибни 

продукти и продукти на аквакултурите; 

-Подкрепа за диверсификация, както в рамките, така и извън стопанския риболов, 

учене през целия живот и създаване на работни места в районите за рибарство и 

аквакултури; 

-Промотиране на социалното благополучие и културното наследство в районите 

за рибарство и аквакултури, вкл. културното наследство, свързано с рибарството, 

аквакултурите и морското дело. 

Данни за контакт: 

Лице за контакт: Г-жа Eudokia Balamou, Изпълнителен директор на МИРГ Ларнака 

e-mail: ebalamou@anetel.com 

тел. +357 24 815280 

Източник на информация за добрата практика: FARNET (Европейската мрежа 

на рибарските райони) 
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Добра практика № 3. Проект "EcpExplorer” - проект за 

диверсификация на икономическите дейности в рибарския район 

Алгарве 

Наблюдение на морски бозайници в район Алгарве, Португалия 

Официално наименование 

на проекта: 

Observação de Cetáceos no 

Algarve                                          

Държава:  Португалия 

Обща стойност на 

допустимите разходи по 

проекта: 

89 046 евро 

Безвъзмездна финансова 

помощ:  
 53 428 евро 

Европейско финансиране: 40 071 евро 

Национално 

съфинансиране:  
13 357 евро 

Съфинансиране от 

бенефициента: 
35 618 евро 

Описание на добрата практика: 

Произхождайки от семейство с дългогодишни традиции в рибарството, Андре 

усеща, че е време да започнат да създават стойност от морето 

по иновативен начин. Създавайки нов вид екскурзии за опознаване на 
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морето в своето село Ferragudo, в Португалия, Андре успява да направи именно 

това. Днес, той споделя страстта си и знанията си за местната околна среда с 

туристите, посещаващи района на Алгарве. 

Подобно на много синове, родени в семейства на рибари, Андре започва да се 

занимава с риболов на лодката на баща си в най-ранна възраст, когато е само на 

14 години. Това предизвиква непрекъснато растящото му любопитство към 

морската околна среда и той решава да следва морска биология. Неговата 

професионална кариера започва със семейния бизнес в сферата на рибарството, 

но Андре решава да намери алтернативен начин да се издържа с нови бизнес 

дейности, свързани с морската околна среда. 

Андре решава да основе своя компания, посветена на опознаването на местната 

морска среда с фокус върху наблюдението на китоподобни. Благодарение на 

помощта на Местната инициативна рибарска група в района на Алгарве, той се 

с сдобива със своята първа лодка, проектирана да извежда туристите в морето и 

да ги запознава с морския живот. 

Постигнати резултати: 

Първоначално, Андре, заедно с пенсиониран рибар, управляват лодката, 

предлагайки туристически обиколки за наблюдение на морския живот от името 

на други компании. Днес, с 2 допълнителни лодки, Андре има своята собствена 

компания - www.wildwatch.pt , предлагайки цялостни туристически пакети, които 

включват туристически разходки с лодка за наблюдение на морския живот, 

риболов, каякинг и шнорхелинг туристически обиколки. 
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Компанията Wildwatch посреща между 8 000 и 10 000 туриста на година и 

осигурява заетост на трима души на пълно работно време, а други трима души 

работят 9 месеца в година. Други 4 души се наемат през летния сезон, което 

съвпада със слабия риболовен сезон в района, когато местните рибари са готови 

да заемат тези свободни работни места. 

Възможности за трансфер на добрата практика: 

Рибарите и техните семейства имат задълбочено знание за местната околна среда. 

В тази връзка, те могат да използват това свое знание като сериозен актив за 

създаване на нови и допълващи дейности.  

Научени уроци:  

Подкрепата на МИРГ е решаваща в процеса на стартиране на новите дейности на 

Андре, който днес има един напълно независим собствен бизнес. В този смисъл, 

подкрепата, получена от МИРГ може да се разглежда като първоначален капитал. 

Андре подчертава, че определящи за устойчивостта на неговия бизнес са 

повишаването на осведомеността и опазването на околната среда.  

Принос за постигане целите на ВОМР:  

Подкрепа за разнообразяване на икономическите дейности, както в рамките 

на стопанския риболов, така и извън него, учене през целия живот и създаване 

на работни места в районите за рибарство и аквакултури.  

Допълнителни източници на информация:  

FARNET (Еропейската мрежа на рибарските райони) 

www.wildwatch.pt  
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Добра практика № 4. Добра практика от Естония- Диверсификация на 

икономическата дейност в рибарските райони 

Диверсификация на икономическата дейност на рибарите чрез 

производство на риболовни принадлежности и многофункционални мрежи 

Официално наименование на 

проекта: 

Püünistetöökoja ehitus                    

                                                          

                                                

Държава: Естония 

Регион: Hiiumaa 

Общо допустими разходи по 

проекта:  
126 785 евро 

Безвъзмездна финансова помощ: 89 006 евро 

Европейско финансиране: 66 754 евро 

Национално съфинансиране: 22 252 евро 

Описание на добрата практика: 

Финансовата помощ по ос 4 на ЕФМДР осигурява помощ на рибар, развиващ 

дейност на естонския остров Hiiumaa, да разнообрази дейностите си извън сезона 

за риболов, чрез производство на риболовни принадлежности и 

многофункционални мрежи. Освен създаването на почасова работа за 

бенефициента, проектът създава 4 нови работни места на пълно работно време 

за жени от местната общност. 
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Предвид нарастващата трудност да осигурява прехраната си само от 

риболов, Imre Kivi, рибар от малкия остров Hiiumaa, решава да диверсифицира 

дейностите си и създава иновативен нов бизнес, фокусиран върху 

производството на риболовни съоръжения. 

 

Преди няколко години, в период на не много добро здравословно 

състояние, Imre, работи в компания за производство на риболовни съоръжение, 

където получава възможността да упражнява професия, към която има интерес 

през целия си живот, като проектира и произвежда риболовни 

съоръжения. Въпреки че по-късно Imre се връща към основната си дейност – 
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стопанският риболов, не спира да мечтае да продължи с производството на 

риболовни съоръжения. 

С помощта на ос 4 той успява да реализира мечтата си и стартира свой собствен 

бизнес за производството на риболовни съоръжения, създава заетост, от която 

местното население име остра нужда и от която могат да се възползват жени с 

опит в производството на съоръжения за стопански и любителски риболов. 

 

Ос 4 на ЕФМДР съфинансира обновяването и оборудването на стар навес, който 

се превръща в модерна производствена сграда, захранвана с възобновяема 

енергия. Проектът обхваща също закупуване на информационно-

комуникационно оборудване, електронни везни и превозно средство за доставка 

на продукцията. 

Освен широка гама от рибарски мрежи, вкл. капанни уреди, хрилни мрежи, 

кошове и оборудване за производство на аквакултури, компанията произвежда 

още мрежи за катерене, мрежи за футболни врати, както и въжете за теглене. 
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Всички продукти се изработват по поръчка и отговарят на най-високите 

технически стандарти за производство на риболовни съоръжения. 

 

Постигнати резултати: 

Инвестицията, финансирана по ос 4 на ЕФМДР, води до развитието на нова 

целогодишна икономичска дейност, свързана с производство на продукти както 

за националния пазар, както и за износ във Финландия, който формира близо 20 

% от общите продажби. Създадени са 4 нови работни места на пълно работно 

време за местни жени на острова и почасова заетост за самия бенефициенти. С 

оборот от 183 512 евро през 2014 г., компанията StoneFish е продала над 525 

риболовни съоръжения, постигайки печалба от 15 000 евро. Успехът на бизнес 

вдъхновява и окуражава г-н Kivi да обмисли, как да се възползва от новите 

пазарни възможности, като включи и онлайн продажби във Финландия. Това 

дори го подтиква да започне да посещава курсове за изучаване на финландски. 

Възможности за трансфер на добрата практика:  

Този проект е пример, как един рибар може успешно да развие иновативен 

бизнес, използвайки съществуващите си умения, за да се впусне в нова дейност, 
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свързана с риболова. Този проект може да бъде интересен за рибарите, които 

търсят алтернативни доходи извън риболовния сезон. 

Научени уроци и принос за постигане целите на подхода ВОМР: 

Научени уроци: Компанията StoneFish е успешен дребномащабен бизнес, който 

илюстрира как една имагинерна на пръв поглед идея с финансовата подкрепа, 

осигурена чрез ос 4 на ЕФМДР, позволява на един рибар не само да 

диверсифицира дейността си, но и да повиши доходите си и да създаде нови 

работни места за местните хора. 

Принос за постигане целите на подхода ВОМР: Подкрепа за диверсификация в 

рамките на или извън дейностите по стопански риболов, учене през целия живот 

и създаване на нови работни места в райони за рибарство и аквакултури. Този 

проект е изпълнен през програмен период 2007-2013 с помощта на МИРГ EE04 

Hilukala. 

Данни за контакт с МИРГ: 

МИРГ Hiiukala, Естония 

Лице за контакт: Г-жа Tuuli Tammla 

е-mail: info@hiiukala.org 

Телефон: +372 5694 1855 

Данни за контакт с бенефициента: 

Лице за контакт: Imre Kivi 

e-mail: kalaari@hot.ee 

телефон: + 372 5135 680  

Допълнителни източници на информация: 

Интернет страницата на FARNET (Европейската мрежа на рибарските 

райони): https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/on-the-ground/good-

practice/projects/fishing-gear-diversification_en  

Интернет страницата на бенефициента: http://stonefish.ee/ 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
mailto:info@hiiukala.org
mailto:kalaari@hot.ee
http://stonefish.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. 

25 

Добра практика № 5. Haliotika-градът на рибата, Франция 

Създаване на модерен интерактивен център във Франция, който пренася 

посетителите в света на морския риболов 

Описание на добрата практика: 

„Haliotika - градът на рибата" е модерен интерактивен център във Франция, 

който пренася посетителите в света на морския риболов. Haliotika е посетителски 

център, който предлага разнообразни атракции, 

уъркшопове, изложби и обучителни семинари за деца и 

възрастни. Центърът привлича над 47 000 посетители годишно. 

Едно от интересните преживявания в интерактивния център е уъркшоп, 

организиран от двама местни рибари, по време на който всеки гост може да 

разбере как се управлява риболовен кораб и как преминава ежедневието на 

рибаря. Друга любопитна екскурзия осигурява възможност за посещение на 

рибната борса на острова. Туристите са придружени от екскурзовод, който ги 

въвежда в тънкостите на борсовата търговия с риба. Те имат възможност да 

присъстват на един истински спектакъл, по време на който се търгува прясна риба 

от току що пристигналите кораби.  

Центърът предлага възхитителна гледка към пристанището и когато наближи 

17:00 часа, посетителите се събират на панорамната тераса на посетителския 

център да наблюдават акустирането на рибарските лодки.  

В Haliotika се организират екскурзии до рибната борса, разходки по 

крайбрежието, както и тематични уъркшопове. Отскоро "Градът на 

рибата" предлага и нова атракция „От морето до чинията“, която показва 

различните етапи от улова, през обработката до кухнята, където се приготвят 

рибните ястия по рецептите на баба. Туристическият продукт "От морето до 

чинията" е един от най-успешните, тъй като освен любопитна информация, 

предлага възможност на гостите, да опитат невероятни рибни ястия, 

приготвени от току що уловена риба. 
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Крайната цел на проекта е да популяризира рибата и сектор "Рибарство" в 

района.  

Размерът на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е EUR 49 854, а 

общата стойност на проекта е EUR 270 000.  

Повече информация за туристическата атракция можете да намерите на 

следния адрес: https://www.haliotika.com/visites-ateliers/visites-du-centre-de-

decouverte-et-de-la-criee  

Добра практика № 6. Добра практика от Румъния: Обучение на млади 

хора в областта на рибарството 

“Младите хора могат лесно да се влюбят в морето, лодките и риболова. С тези 

обучителни курсове, младите хора откриват спецификата на местните 

рибарски традиции и важността на културните стойности на местното 

рибарство. Те за първи път осъзнаха, че рибарството и аквакултурите могат 

да станат тяхна професия и те могат да бъдат рибарите на бъдещето.” Луиза 

Флореа, университетски професор 

Обща стойност на проекта:  86 107 евро 

Европейско финансиране (ЕФМДР): 52 206 евро 

Национално съфинансиране:  17 402 евро 

Частно съфинансиране: 16 499 евро 

 

Описание на проекта и потребностите, които той адресира: 

Една от основните нужди на рибарската територията, идентифицирана от МИРГ 

„Gаlati” в Румъния, е засилването на връзките между рибарите и младото 

поколение. Рибарите в района вярват, че е важно да се осигури приемственост 
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между поколенията относно традиционното знание за рибарството и тяхната 

страст към професията. 

За да постигнат това, 15 рибари решават да обединят усилия с Местната 

инициативна рибарска група за проектирането на обучителен пакет за 

извънкласни дейности в училище, които да повишат осведомеността 

относно устойчивото рибарство и неговото културно богатство. Местните 

рибари и МИРГ биват подпомогнати от местния университет, който предоставя 

методологията за обучението и оказва подкрепа за проектирането на 

извънкласните дейности. 

 

В периода юли 2014 – ноември 2015 г. три местни училища се включват в 

проекта и въвеждат извъкласните дейности при обучението на своите ученици. 

Дейностите включват курсове, вкл. семинари, водени от рибарите и МИРГ. Всеки 

курс се състои от три модула на различни теми – аквакултури, 

екология/околна среда, история на рибарството и културно богатство, 
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допълнени с посещения на място на рибарски ферми и близки реки, както 

и литературни конкурси, конкурси за рисуване и фотография, свързани с 

трите теми на обучението. Учениците и младите хора се научават как да 

проектират и изграждат системи за отглеждане на риби (например аквариуми), 

как да разпознават различните видове местна риба и как да 

използват риболовни приспособления за любителски риболов (например как 

да си направят въдица за риболов, как да използват жива стръв за риболов, 

техники за леене и др.). По време на курсовете, се подчертава важността на 

консумацията на прясна местна риба, заедно с ползите от включването на 

рибата като част от здравословната диета. Инициативата е подкрепена от 

местните общини, а 15 държавни служители от публични институции, участващи 

в дейността на МИРГ, помогат с логистиката.
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Постигнати резултати: 

В края на проекта, 75 ученици и 9 учители от територията на МИРГ са взели 

участие в обучителните курсове. Поради засиления интерес от страна на местните 

училища и други заинтересовани страни, имащи желание да се включват в 

обучителната програма, МИРГ очаква да продължи инициативата и в настоящия 

програмен период. 

Добра практика № 7. Aqua-Solidaire - проект на френска МИРГ в 

подкрепа на рибарската общност за справяне с негативните ефекти от 

COVID-19 

КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОБРАТА ПРАКТИКА 

Пандемията COVID-19 оказва негативен ефект върху сектор "Рибарство и 

аквакултури", който продължава да търпи значителна загуба на оборот. За да се 

справи с последиците от пандемията, малка група рибари и рибовъди 

доброволно доставят прясна риба на местните ресторантьори, които от своя 

страна приготвят безплатни ястия за болничния персонал и хората в нужда. 

 

Проектът, известен като Aqua-Solidaire, е създаден от местния рибарски 

комитет (CDPMEM 06) в партньорство с асоциацията APAM и с подкрепата 

на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) "Estérel Côte d'Azur".  

 

Инициативата дава възможност на рибарите да идентифицират доверени 

ресторантьори, които страдат по време на кризата, за да им се помогне 

частично да се върнат към бизнеса.  

Ресторантите могат да се възползват от тази инициатива, за да тестват рецепти, 

свързани с производството на редица преработени продукти. 

 

Стартиране на проекта: април 2020 

Приключване на проекта: декември 2020 
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КАК ЕВРОПЕЙСКИЯД ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО (ЕФМДР) 

ПОДКРЕПЯ РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ? 

 Ястията, приготвени от ресторантите са безплатни за техните клиенти, а рибарите 

и собствениците на ресторанти получават финансиране от Европейски фонд за 

морско дело и рибарство (ЕФМД) чрез Местната инициативна рибарска група, 

за да се компенсира загубата на доходи. Този проект демонстрира единството и 

солидарността на риболовната индустрия с тези, които са на фронтовата 

линия на пандемията и подчертава ангажираността на риболовната общност 

и тяхното значение за икономиката и продоволствената сигурност на 

местния район. 

Втори компонент на този проект е използването на брандирани охлаждащи 

торбички „Aqua-Solidaire“ при доставка на риба на клиентите. Включена е и 

рекламна листовка за проекта, подчертаваща ангажимента на рибарите и 

рибовъдите да подкрепят местната общност в трудни моменти. Надеждата е, че в 

дългосрочен план доставката на охлаждащи торбички ще изиграе роля за 

намаляване броя на пластмасовите торбички за еднократна употреба. Този 

проект допринася за подхода на териториалния хранителен проект (PAT) и за 

развитието на местните хранителни мрежи. Охлаждащите торбички за риба е 

предвидено да се използват за доставки до декември 2020 г.  

Постигнати резултати:  

Проектът получава широко медийно отразяване в местната, националната и 

международната преса, благодарение на ефективните комуникационни дейности 

на МИРГ "Estérel Côte d'Azur", включително широкото разпространение на 

прессъобщение за стартирането на проекта. Медията Euronews също отразява 

проекта.  

 

Възможности за трансфер на добрата практика: 

Проектът Aqua-Solidaire е добър пример за работа по инфомиране и 

комуникация, даваща резултат. Други Местни инициативни рибарски групи могат 

да последват този пример. За целта стъпките, които могат да следват са: 

-Създаване на списък с медии; 
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- Изпращане на прессъобщение до мрежа от контакти; 

- Използване на медийни платформи, които достигат до желаната аудитория. 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА ПО ПРОЕКТА: 

Проектът е на стойност 53 703.90 евро, от които: 

- 21 626.50 евро (40 %) от Европейския фонд за морско дело и рибарство 

(ЕФМДР); 

- 21 626.50 евро (40 %) друго публично съфинансиране; 

- 10 450.90 евро (20 %) собствено финансиране. 

КОНТАКТИ НА МИРГ: 

• Наименование на МИРГ - Esterel Côte d’Azur FLAG 

• Лице за контакт - Ms. Claire Lemoine 

• Имейл - clairelemoine@apam-med.eu 

Добра практика № 8. Програмата "Fit2Fish" - здравни консултанти за 

рибарите в Англия 

Обща стойност на 

допустимите разходи по 

проекта:  

31 780 

евро                                                                                     

Безвъзмездна 

финансова помощ: 
14 300 евро 

Европейско 

финансиране (ЕФМДР): 
7 150 евро 

Национално 

съфинансиране: 
7 150 евро 

Частно съфинансиране: 17 480 евро  
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Описание на проекта:  

Националната здравна служба на Обединеното кралство определя рибарите като 

група , изложена на високи здравни рискове, поради естеството на тяхнатта 

работа. Здравето на рибарите може да пострада поради непредвидимите и 

асоциални часове от денонощието, в които те упражняват своята професия, както 

и поради физическия и психически стрес, на който са изложени, и голямата 

вероятност от трудови злополуки. В същото време, сред мъжете, и особено сред 

рибарите, има нежелание да търсят медицинска помощ.  

След като идентифицират необходимостта от здравни 

интервенции сред рибарската общност, този проект установява, че здравните 

услуги трябва да бъдат по-достъпни за рибарите и по този начин се ражда 

идеята за програма за подобряване здравословното състояние на рибарите. Този 

проект цели да насърчи и мотивира цялата рибарска общност (не само 

активните рибари) да подобрят здравословното си състояние и благополучие.  

Проектът финансира дейността на двама здравни консултанти-

обучители (един мъж и една жена), базирани в офиса на пристанището в 

Бридлингтън, както и на други места за приставане около брега на Холдернес в 

Англия (помещения за рибари, складове и др.).  

Здравните консултанти-обучители работят почасово, 2.5 дни в седмицата, което 

им позволява да бъдат гъвкави и да настроят работата си спрямо работното време 

на рибарската общност.  

Здравните консултанти предлагат безплатни медицински прегледи (измерване 

на кръвното налягане, холестерола, теглото, индекса на телесната маса, 

прегледи за функционирането на белите дробове и др.) и при необходимост 

насочват рибарите към здравните служби за по-нататъшни прeгледи. 

 В допълнение към тези мерки, се организира състезанието „Fit2fish” на тема 

„Готови за риболов“, което има за цел да насърчи рибарите да 

станат физически по-активни. В рамките на състезанието са организирани и 

семинари за дегустация на здравословни храни. Освен директната подкрепа за 
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рибарите, в рамките на проекта е създаден и бюлетинът „Наръчник Haynes” – 

здравните журнали на Haynes са много популярни в англо-саксонските страни. 

Проектът прилага разнообразни методи за популяризиране на инициативата сред 

рибарската общност, които включват бюлетини, състезание и разпространение на 

информацията от уста на уста.  

 

Въпреки че първоначално този тип проекти не са идентифицирани в Стратегията 

за Водено от общностите местно развитие на МИРГ, организации от местната 

общност силно подкрепят инициативата, насочена към рибарите и техните 

семейства. МИРГ успява да идентифицира Националната здравна служба като 

организация, която поема управлението на програмата и осигурява здравни 

консултанти за изпълнението на проекта. Проектът се изпълнява като съвместно 

финансиран от Болничното дружество на моряците (Национална 

благотворителна организация) и МИРГ, обхващащ крайбрежието на Холдернес.  
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Постигнати резултати:  

Здравните консултанти-обучители подпомагат 165 рибари и членовете на 

техните семейства, като извършват 49 медицински прегледа, които водят до 40 

директни насочвания към общо практикуващите лекари за допълнителни 

изследвания. Основните аспекти, които рибарите и членовете на техните 

семейства определят като важни за подобряване на здраето, са здравословното 

хранене, намаляването на теглото, тютюнопушеното, като  76 % от 

участниците съобщават, че са постигнали целите са. Част от успеха на проекта е 

обстоятелството, че 34 рибари и членовете на техните семейства се включват 

в състезанието „FIT2FISH”, организирано от МИРГ. 

Възможност за трансфер на добрата практика: 

Проектът осигурява безплатен достъп до здравната програма за всички 

рибари и техните общности: това е много важен момент за тези, които 

предвиждат трансфер на добрата практика. Възможно е тази услуга да бъде 

добавена към съществуващи услуги, предоставяни в удобни сгради на 

пристанищата, което ще намали режийните разходи и разходите за наем на 

помещения.  

Научени уроци и принос за постигане целите на подхода ВОМР:  

Рибарите биват ангажирани да се възползват от услугата на тяхното работно 

място, което им позволява да си направят медицински прегледи в удобно за тях 

време. Отнема време за изграждането на доверие в рибарите и рибарската 

общност, но щом то вече е изградено, новината за услугата, се разпространява 

бързо от уста на уста. Капитаните на риболовните кораби насърчават своя 

екипаж да се възползва от възможността. При трансфера на добрата практика е 

важно да се използват различни методи, които да ангажират 

общността, защото прилагането само на един вид мярка за популяризиране не 

дава резултати сред всички заинтересовани страни. Личността на здравните 

консултанти-обучители също е от голямо значение – те трябва да бъдат 

отворени за комуникация, дилагочини и да подхождат с разбиране към местната 

общност. Създаването на екип от един мъж и една жена представлява добър 

баланс при работата на консултантите. 
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Допълнителни източници на информация за добрата практика:  

FARNET (Европейска мрежа на рибарските райони) 

Добра практика № 9. Подкрепа за дребномащабния риболов в Южна 

Финландия 

Описание на добрата практика: 

Европейският съюз подкрепя малките риболовни общности да запазят 

начина си на живот, тъй като младите хора обичайно не избират за своя 

професия, работата която техните предшественици са упражнявали в 

продължение на поколения. 

Шведско-говорящата островна общност Pellinki в южна Финландия е 

типична за онези, на които Европейският съюз се опитва да помогне. От 

поколения риболовът е уважавана търговия и традиционен начин на живот 

за много семейства в южна Финландия. Но днес броят на местните рибари 

намалява. Остават само няколко. Рибарите обвиняват за това все по-големия 

брой хищници: тюлени и корморани, които според тях са причина за 

намаляващите рибни запаси. Добрият улов вече не е гарантиран и 

икономическото оцеляване на семейния риболов става все по-несигурно. 

Повечето деца от риболовни семейства правят по-безопасен избор - да напуснат 

дома и да учат нещо друго. Тъй като родителите им остаряват и се 

пенсионират, дребномащабният риболов, типичен за Финландия, все повече 

намалява. В цялата страна броят на професионалните рибари намалява през 

последните десетилетия от 1800 до около 400. 

Двадесет и седем годишната Мари Келгрен лови риба на пълен работен ден 

повече от четири години, въпреки че признава, че нейните връстници, 

занимаващи се с риболов, не са много. 

"Не сме много - младите хора, които ловят риба. Мисля, че това е, защото 

риболовът изисква тежък физически труд и не знаеш колко години можеш 

да се занимаваш с това. Голям риск е да започнеш." 

Първоначално Мари Келгрен отива да учи туризъм в Хелзинки, но след това се 

възползва от възможността на местна програма „Майстор-стажант“, за да 

научи търговията от баща си. Подкрепената от ЕС схема предоставя малка 

http://www.nrmbg.com/
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безвъзмездна финансова помощ, която позволява на Мари да работи една 

година като стажант-рибар, без да поставя бизнеса на баща си под каквото 

и да било допълнително финансово напрежение. 

Баща й Викинг споделя пред Euronews: „Баща ми е рибар, бащата на баща 

ми е бил рибар, чийто баща също е бил рибар. Така че Мари е петото 

поколение, което се занимава с риболов тук. " 

Програмата за обучение включва общо 800 часа риболовна теория и практика. 

„Научих се как да ловя с мрежи, как да се грижа за рибата, как да 

приготвям уловената риба – как да я осолявам и как да я опушвам, научих 

се на маркетинг и всичко останало, свързано с плащането на 

сметките“ споделя Мари. 

 

Финансирането за стажуването на Мари Келгрен по програмата „Майстор-

стажант“ е осигурено от Европейския фонд за морско дело и рибарство, 

който подпомага обновяването на поколенията в риболовния сектор в 

Европа. Идеята идва от местната риболовна общност в Pellinki, когато друга 

амбициозна жена Таня Екерфелт се надпреварва да влезе в професията. 

„Баща ми не смяташе, че това е добра идея - споделя Таня. - Точно тогава 

трябваше да говоря с други рибари, чудейки се как мога да го направя.“ 

Един от рибарите, с които Таня разговаря, е Еско Таанила, който управлява 

партньорството между частни и публични заинтересовани страни в местния 

риболовен сектор, известено като МИРГ (Местна инициативна рибарска 

група). 

Оказва се, че документацията за стажуването, която мениджърът на МИРГ, Еско 

Таанила представя, е опростена - официален договор и програма за обучение 

http://www.nrmbg.com/
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както за майстора, така и за стажанта. Обучението на нов рибар струва около 

6 000 евро. Еско Таанила споделя, че това е евтин начин за запазване на 

дребномащабния професионален риболов, което е единствената 

целогодишна икономическа дейност в района на Pellinki. 

Допълнителни източници на информация: www.euronews.com 

Добра практика № 10. Meet – мрежа от защитени зони в 

Средиземноморския регион  

Нови стандарти в развитието на екотуризма 

Какво представлява мрежата МЕТТ? 

MEET представлява мрежа от защитени зони, работещи заедно за опазване 

на природното и културно богатство на регионите в Средиземно море, като 

едновременно с това мрежата промотира нов модел за екотуризъм 

посредством разработване на висококачествени продукти за екотуризъм и 

иновативни инструменти за управление на тяхното въздействие. Мрежата MEET 

има за цел да подпомага защитени паркове в Средиземно море, които 

играят критична роля в опазване на застрашеното биоразнообразие в 

региона. 

 

 

 

Мрежата MEET възниква като неформална организация през 2015 г., а формално 

е учредена през 2018 г. Дейностите на мрежата MEET са подкрепени от програма 

INTERREG MED и програмата за транснационално сътрудничество в Средиземно 

море - ENPI CBED. Чрез 2 големи проекта, мрежата е получила достъп до над 6 

http://www.nrmbg.com/
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млн. eвро за разработване на инструменти в подкрепа на екотуризма в 

Средиземно море.  

  

Мрежата MEET активно трансформира екотуризма в жизнеспособна алтернатива 

за средиземноморския регион, като подкрепя защитените територии, 

разработвайки висококачествени екологични продукти.  

Нов модел за развитие на туризма в Средиземно море 

Мрежата трансформира пазарното възприятие за средиземноморската оферта 

към модел за развитие на туризма в региона, базиран на 4-те C: Conservation, 

Compassion, Connection, and Community:  

1. Опазване 

2. Емпатия 

3. Връзка 

4. Общност 

 

 

 

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ТУРИЗМА В СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЯ 

РЕГИОН, КОИТО МРЕЖАТА МEET АДРЕСИРА: 

Туристическите дейности засягат крехки местообитания и изкуственото 

населяване на крайбрежните зони - 50% от Средиземноморското крайбрежие е 

засегнато от развитието на масовия туризъм. 

Нарушаване на местната фауна и живот: 

Масовият туризъм оказва натиск върху ресурсите по Средиземноморието: 

http://www.nrmbg.com/
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• Туристите използват 3-4 пъти повече вода от местните жители 

• Генерират 2 пъти повече твърди отпадъци 

• Допринасят за над 50% от морските отпадъци 

Възможности за туризма в Средиземноморието, които мрежата MEET цели 

да оползотвори по най-добрия начин: 

• Туризмът представлява 92% от икономическата стойност на свързаните с 

морето средиземноморски дейности; 

• Ползите от екосистемни услуги от туризъм се оценяват на 17 милиарда на 

година; 

• Силен политически интерес за създаване на устойчив, неразчитащ на 

сезоните и издръжлив туристически сектор; 

• Засилващ се интерес и търсене на природни дестинации и устойчив 

туризъм на международно, национално и местно ниво. 

 

Текущо състояние на Средиземноморските защитени зони: 

• Липса на ресурси, капацитет и стимули за работа в областта на туризма 

• Силна конкуренция, дори в рамките на една и съща дестинация; 

• Трудност при достигане и общуване с целевата аудитория; 

• Липса на последователни насоки и инструменти за мониторинг и 

подобряване на качеството, устойчивостта и въздействието на 

туристическата оферта. 

  

Адресирайки идентифицираните предизвикателства мрежата от паркове и 

защитени зони MEET е създала т.нар. Протокол за разработване на 

екотуристически продукти в Средиземно море. Протоколът обхваща следните 

области на действие: 

• Създаване и развитие на клъстери за екотуризъм; 

• Достъп до пазара за екотуристически продукти; 

• Ръководство за създаване на екотуристически продукти; 

• Инструменти, които повишават качеството, устойчивостта и намаляват 

екологичния отпечатък 

http://www.nrmbg.com/
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Подходът на мрежата MEET e тестван в 40 национални и регионални парка в 

региона на Средиземно море. 

 

ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО МРЕЖАТА MEET Е РАЗРАБОТИЛА ЗА ПОСТИГАНЕ 

НА ЦЕЛИТЕ СИ: 

1. Ръководство за развитие на екотуризма в Средиземно море, 

съдържащ туристически маршрути в и около националните и 

регионални паркове в региона 

Членовете на мрежата са разработили полезно ръководство, предлагащо 

портфолио от природни и културни маршрути за опитни пътешественици, 

проектирани в и около средиземноморските национални и регионални паркове. 

 

2. Стандарти и индикатори за качество за екотуристически продукти на 

мрежата MEET 

Стандартите и индикаторите за качество на екотуристическите продукти в региона 

на Средиземно море, разработени от Мрежата MEET, обхващат следните области: 

• Управление 

• Опазване 

• Съчетаване на марка и продукт 

• Екологичен отпечатък 

• Воден отпечатък 

• Качество на продуктите 

• Качество на преживяването на госта 

• Социални индикатори 

• Икономически индикатори 

http://www.nrmbg.com/
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3. Калкулатор за екологичен отпечатък на туристическите продукти 

Калкулаторът изчислява екологичния отпечатък на туристическите продукти 

върху природата. Иновативният инструмент е  разработен по проект DestiMED. 

Проектът DestiMED обединява 13 защитени зони за колективно развитие, 

управление и насърчаване на екотуризъм в Средиземноморския басейн. 

Проектът е финансиран по програма Interreg MED,  която събира 13 европейски 

държави от северния бряг на Средиземно море. Те работят заедно за устойчив 

растеж в региона. Програмата подкрепя проекти за разработване на иновативни 

концепции, практики и насърчаване разумното използване на ресурси. 

 

Чрез създадения от мрежата MEET калкулатор, тя успява да измери 

устойчивостта на своите туристически продукти: 

• Устойчивост на околната среда чрез екологичен и воден отпечатък върху 

природата 

• Други аспекти на устойчивост чрез избор на основни критерии и стандарти 

o Социални 

o Икономически 

o Културни 

o Опазващи 

  

4. Онлайн курс за обучение, разработен от мрежата MEET 

http://www.nrmbg.com/
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Курсът е насочен към развитие на продукт за екотуризъм, предоставяйки 

възможност за изчисляване на екологичния отпечатък на екотуристическите 

пакети на MEET. Онлайн обучителния курс е безплатен и интерактивен, предлагащ 

ангажиращи вниманието учебни материали и приложен в над 40 защитени зони 

по Средиземноморието. 

КАКВО ОТЛИЧАВА ПОДХОДА, ПРИЛАГАН ОТ МРЕЖАТА MEET: 

• Всички инструменти са разработени в сътрудничество с местните общности 

• В ръководството с туристически маршрути са включени над 100% местни 

доставчици, включително екскурзоводи и местни атракциони 

• Екотуристическата оферта е базирана на природа, култура, кухня и 

приключения вместо слънце, пясък и море 

• Мрежата осигурява директно финансиране за местни проекти, насочени 

към изпълнение на консервационни дейности 

• Качеството на продуктите, устойчивостта и управлението на въздействието 

върху природата се наблюдават чрез мрежата MEET. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОБРАТА 

ПРАКТИКА: 

• MEET Network 

• DestiMED (interreg-med.eu) 

 

Добра практика № 11. Проектът "reTRAWL" 

Трансформиране на морските отпадъци във висококачествени 

пластмасови суровини 

ОПИСАНИЕ НА ДОБРАТА ПРАКТИКА: 

  

PLASTIX е датска компания, производител на зелена пластмаса за кръговата 

икономика. 
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ЦЕЛ НА ПРОЕКТА "RETRAWL" 

Разширяване на мащаба на иновативна технология за рециклиране, 

която трансформира използваните морски отпадъци във висококачествени 

пластмасови суровини. 

 

 

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА 

• Изграждане на широкомащабен технологичен завод за рециклиране на 

изхвърлени риболовни мрежи, тралове и въжета; 

• Създаване на експлоатационен план за разпространение на технологията на 

европейския и глобалния пазар с първостепенен фокус върху Испания; 

http://www.nrmbg.com/
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• Разработване на бизнес модел със (почти) затворен цикъл за 

производствената верига на стойността, за да се постигнат пълните ползи от 

рециклирането на пластмаса, разширен до кръгов бизнес модел за морската 

индустрия. 

ПОЛЗИ ОТ ПРОЕКТА: 

• Допринася за по-кръгова синя и зелена икономика; 

• Намаляване на депонирането на значително количество отпадъци; 

• Намаляване на замърсяването на моретата и океаните; 

• Намаляване на емисиите на CO2; 

• Намаляване на загубата на ценни ресурси. 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 

Бюджет - 1 999 926 евро, от които: 

• 999 963 евро (50 %) - безвъзмездна финансова помощ от ЕС по инициативата 

"Еко-иновации" чрез Програмата за предприемачество и иновации (ППИ) 

• 999 963 евро (50 %) - собствено финансиране 

ПАРТНЬОРИ ПО ПРОЕКТА: 

• Plastix A/S - Denmark 

• J.J. CHICOLINO - Spain 

• MERKX Bernard A.J. - Netherlands 

• UDDEHOLMS AB - Sweden 

• EFD INDUCTION AS - Norway 

 

ДОБРИ НАЦИОНАЛНИ ПРАКТИКИ 
 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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https://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/discover/programme/index_en.htm
https://ec.europa.eu/cip/eip/index_en.htm
https://plastixglobal.com/
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Добра практика № 12.  Изпълнение на План за производството и 

предлагането на пазара на основните продукти от риболов, 

реализирани от членовете на Сдружение „Черноморски изгрев“ 

Oписание на добрата практика: 

Проектът е финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, 

Процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-5.009 Планове за 

производство и предлагане на пазара 

 

Номер на проекта: BG14MFOP001-5.009-0001-C03 

 

Наименование на проекта: Финансиране на План за производството и 

предлагането на пазара на основните продукти от риболов, реализирани от 

членовете на Сдружение „Черноморски изгрев“ 

 

Бенефициент - СДРУЖЕНИЕ "ЧЕРНОМОРСКИ ИЗГРЕВ" 

Източник на финансиране - ЕФМДР ==> Програма за морско дело и рибарство 

Дата на стартиране - 05.02.2020 

Дата на приключване - 31.12.2020 

Местоположение на инвестицията - България 

 

 

http://www.nrmbg.com/
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КАК ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

(ЕФМДР) ПОДКРЕПЯ РАЗВИТИЕТО НА КОМПАНИЯТА? 

  

Сдружение „Черноморски изгрев” e асоциация на професионално заети 

лица в областта на морския риболов в Черно море. Проектът е за 

финансиране на План за производството и предлагането на пазара на 

основните продукти от риболов, реализирани от членовете на Сдружение 

„Черноморски изгрев“. Планът е одобрен със заповед № РД09-773/30.07.2019 г. 

на министъра на земеделието, храните и горите и приет в изпълнение на 

Регламент 1379/2013, Закона за рибарството и аквакултурите и Наредба № 

7/22.11.2018 г.на МЗХГ. 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА ВКЛЮЧВАТ: 

• Реализация на рекламна кампания; 

• Разработване на софтуерна система за обработка на данни от 

риболовната дейност и мобилно приложение; 

• Организиране на обучения на рибарите. 

  

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_bg
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff_bg
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ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА: 

  

Обща стойност на проекта: 55 500 лв. 

• Безвъзмездна финансова помощ от ЕС - 55 500 лв., от които: 

• 41 625 лв. (75 %) от ЕФМДР и 

• 13 875 лв. (25 %) национално съфинансиране 

 

Добра практика № 13.  Проект „Организация и провеждане на рибен 

фестивал „Есенни пасажи 2020“ с цел популяризиране на рибарски 

район Несебър“ 

Описание на добрата практика 

Проектът е за организиране и провеждане на специализиран рибен фестивал 

„Есенни пасажи 2020“, с който да се отдаде почит на един от най-древните и 

традиционни за града занаяти – рибарството. Рибният фестивал "Есенни пасажи" 

е проведен през втората половина на месец октомври 2020 г. на площад 

„Месамбрия“ в старата част на гр. Несебър.  

 

 
 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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Проектът е финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, 

Процедура за подбор на проекти № BG14MFOP001-4.037 Мярка 2.2 "Подкрепа 

за създаване на нови услуги за населението в рибарската територия" на МИРГ 

„НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ 

Номер на проекта: BG14MFOP001-4.037-0001-C01 

Наименование на проекта: „Организация и провеждане на рибен фестивал 

„Есенни пасажи 2020“ с цел популяризиране на рибарски район Несебър“ 

Бенефициент: Община Несебър 

Източник на финансиране: ЕФМДР ==> Програма за морско дело и рибарство 

Дата на стартиране: 12.10.2020 

Дата на приключване: 12.10.2021 

КАК ЕВРОПЕЙСКИЯТ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО (ЕФМДР) 

ПОДКРЕПЯ РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ? 

Фестивалът „Есенни пасажи 2020“ включва изпълнения на автентични фолклорни 

състави от Община Несебър, които чрез своята музика, песни и танци представят 

пред публиката по нов начин местното културно наследство. 

Началото на фестивала е поставено с маринистка изложба на Дружеството на 

несебърските художници и Сдружението на несебърски художници 

„Несебър-Арт“, която успява да привлече ценители на живописта, пластиката, 

акварелите. Експозицията е събрала произведения, вдъхновени от морето, 

неговите обитатели и красотата на Несебър. 

 
 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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За осигуряване на техническа обезпеченост за всички музикални и сценични 

изяви, предвидени в програмата на фестивала, проектът, финансиран чрез 

ЕФМДР и Стратегията за ВОМР на МИРГ "Несебър-Месемврия", включва 

закупуване и инсталиране на специализирана конструкция - сцена и 

висококачествен пълноцветен LED екран. Специализираното сценично и 

мултимедийно оборудване позволява публиката да се наслади на изпълненията 

и да получи посланията на местната музикална култура, кулинарни 

традиции и традиционни занаяти. 

 
В програмата на фестивала са включени още и кулинарни демонстрации в 

приготвянето на местни рибни деликатеси и специалитети, а акцентът е 

провеждането на конкурс за най-вкусна рибена чорба, приготвена на борда 

на местните риболовни кораби от най-умелите майстори – самите рибари. 

Първа награда в конкурса е спечелена от риболовен кораб „Свети Никола 1“. 

 

 

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


                                                        
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. 

50 

 

Празнично настроение на фестивала „Есенни пасажи 2020“ се създава също от 

музикалните представления на популярни изпълнители и вокално-

инструментални групи. 

Екипът на Местна инициативна рибарска група „Несебър-Месемврия“ е 

взела участие във фестивала свой щанд, на който посетителите имат възможност 

да получат информация и да се запознаят с възможностите, които Стратегията за 

Водено от общностите местно развитие на МИРГ предлага, за финансиране на 

проекти в областта на рибарството и разнообразяване на дейностите в рибарския 

район. 

 

 
 

 
 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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Дейностите по проекта включват и организация на фестивала, съпроводена с 

подходяща рекламна кампания с цел популяризиране територията на 

Община Несебър като рибна кулинарна дестинация и място, където да се 

докоснеш до древния местен поминък – рибарството. 

 
 

Дейностите по проекта включват: 

-Организация и провеждане на рибен фестивал „Есенни пасажи 2020“; 

-Доставка на специализирана конструкция - сцена и висококачествен 

пълноцветен LED екран; 

-Управление на проекта. 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ИНВЕСТИЦИЯТА: 

Проектът е на стойност 198 279 лв., от които: 

• 168 537.15 лв. (85 %) от Европейския фонд за морско дело и рибарство 

(ЕФМДР); 

• 29 741.85 лв. (15 %) национално съфинансиране. 

Безвъзмездна финансова помощ в размер на 100% от общо допустимите 

разходи. 

 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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Добра практика № 14.  Проект „Пази морето – бъди Море“, 

финансиран по ПМДР 2014-2020 

Описание на добрата практика: 

 

Проект „Пази морето – бъди Море” (BG14MFOP001-1.006-0003). 

Бенефициент по проекта: Сдружение „Асоциация Спектър” 

Партнъори: Института по рибни ресурси-Варна и Местната инициативна 

рибарска група „Шабла-Каварна-Балчик". 

 

 

Основната цел на проект „Пази морето – бъди Море“ е запазване и превенция 

на морското и биологично разнообразие, както и възстановяване на видовете и 

територии/водни площи, експлоатирани от човека. А информационните събития 

целят да повишават осведомеността и да предизвикат интерес сред 

обществеността по отношение на инвазивните чужди видове /IAS/ в Черно 

море, методите за борба с тях и тяхното влияние върху 

биоразнообразието.  Инвазивни за определено място са такива видове, които не 

са естествено разпространени там, а са интродуцирани по един или друг начин и 

имат тенденцията да се разпространяват до степен да увредят местната 

екосистема, човешката икономика и здраве. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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До представянето на проекта, са изследвани и идентифицирани Инвазивни 

чужди видове / ИЧВ/ във водите на Черно море, разпространението им, 

условията, в които се развиват, както и нанесените от тях щети върху 

традиционните и познати местни видове и начин за превенция. Видео 

презентация онагледи 11 вида чужди и нетрадиционни видове – риби, 

медузи, рапани и др. видове, обитаващи Черно море днес. Те са изследвани 

в районите на север от нос Калиакра, с. Крапец и край Балчик. Биоинвазиите в 

Черно море и по-точно в неговата северозападна част са уязвими към 

екзотичните видове поради интензивния трафик на корабите, които са и основна 

причина за принос на различни видове. Чувства се необходимост от повече 

добра обществена информираност и активно участие в дейностите по 

идентифициране на инвазивните видове, последиците от тяхното развитие и 

спазване на регламентите на ЕС. 

В поредицата събития, проведени в рамките на кампанията, са се включили над 

180 участника, в това число представители на местния бизнес, хотели, ресторанти 
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и предлагащи туристически продукти, рибари, представители на държавната 

администрация и обществеността. 

Началото на проекта е от 27 август 2020г. и е планирано той да приключи на 27 

ноември 2020г. 
 

Добра практика № 15. Разработване на Наръчник с добри европейски 

практики за екосъобразно, устойчиво рибарство и опазване на морето, 

по проект „Повишаване на информираността за опазване на морската 

околна среда в Черно море“ - BG14MFOP001-1.006-0001 

 

Описание на добрата практика 

Добра национална практика по проект „Повишаване на информираността за 

опазване на морската околна среда в Черно море“ - BG14MFOP001-1.006-

0001, реализиран в партньорство с Местна инициативна рибарска група 

Български Черноморски Сговор Бяла-Долни чифлик-Аврен.  

 

В изпълнение на проекта е изработен Наръчник с добри европейски практики за 

екосъобразно, устойчиво рибарство и опазване на морето. В наръчника са 

показани 16 добри практики, които могат да бъдат приложени у нас. Практиките 

са анализирани, като са изведени изводи, посочени са препоръки и възможности 

за тяхното адаптиране и прилагане у нас. Основната цел на наръчника е по-

устойчиво въздействие и мултипликация на дейностите по проекта. Наръчникът 

ще допринесе за постигане на по-висока степен на екологосъобразен начин на 

работа от страна на рибарите, пристанищните агенти и други хора, чиято сфера 

на дейност е свързана с морската екосистема, от което е възможно да се замърси 

водата или морското дъно в процеса на работа. 

Дейностите по проекта  

Дейностите по проекта представляват инициатива, свързана с опазването на 

околната среда посредством кампания сред рибарските общности за 

насърчаване употребата на селективни риболовни уреди с цел опазване на 

морската околна среда. 
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Проектните цели са свързани с информиране и въвличане на заинтересованите 

за опазване на морската околна среда по отношение на: 

-Ефективно използване на ресурсите; 

-Въздействие на човешките дейности върху морската околна среда; 

-Замърсяване причинено от риболовните дейности ("Призрачен риболов"); 

- Риск от екологична катастрофа и риск за здравето на човека; 

- Възможни решения и превенция; 

-Заимстване и прилагане на добри Европейски практики за опазване на морската 

околна среда; 

- Информация по отношение използването на селективни риболовни техники за 

намаляване на въздействието на риболова върху морската околна среда. 

 

Проектът се финансира по Програма за морско дело и рибарство 

/ПМДР/, Приоритетна ос „Насърчаване на устойчиво в екологично 

отношение, иновативно, конкурентоспособно и основано на знания 

рибарство, характеризиращо се с ефективно използване на 

ресурсите“, Процедура BG14MFOP001-1.006 „Опазване и възстановяване на 

морското биологично разнообразие и екосистеми и компенсационни 

режими в рамките на устойчивите риболовни дейности“ 

 

Бенефициент по проекта е сдружение Институт за подготовка на служители 

в международни организации /ИСПМО/ в партньорство със сдружение Местна 

инициативна рибарска група "Български Черноморски Сговор: Бяла-Долни 

чифлик-Аврен" и Института по аграрна икономика /ИАИ/. 

 

 

Стойност на проекта: 

 102 936.68 лв.: 

• 77 202.51 лв. съфинансиране от Европейския фонд за морско дело и 

рибарство; 

• 25 734.17 лв. национално съфинансиране.  
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Добра практика № 16. Проект за създаване на общински рибен пазар 

в община Белослав 

Описание на добрата практика: 

МИРГ „Варна, Район Аспарухово - Белослав - Аксаково“ ще финансира модерен 

рибен пазар по проект „Облагородяване на обществена зона и изграждане на 

Общински пазар, включващ сектор за продажба на пресни и преработени риба и 

аквакултури и лед и риболовен инвентар в гр. Белослав, община Белослав“. 

Средствата ще бъдат осигурени от  Програмата за морско дело и рибарство 2014-

2020 г, чрез подхода Водено от общностите местно развитие (ВОМР). Бенефициент 

е Община Белослав, която е подала проектно предложение по мярка 2.1.1. 

„Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия 

потенциал“. Общата стойност на инвестицията е в размер на 380 137.28 лв. 

 

По проекта ще бъде облагородена обществената зона в Белослав и ще бъде 

изграден общински пазар със сектори за продажба на пресни и преработени риба 

и аквакултури, лед и риболовен инвентар. Комплексът от дейности по проекта 

включва създаването на зала с възможност за изложби на открито и закрито, два 
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модулни магазина за аквакултури със санитарни помещения. Между тях ще бъде 

обособен площад със сергии за продажба. Мястото ще краси декоративен фонтан. 

За парковата среда се предвиждат полуажурни прегради за обособяване на 

пространствата, пейки, кошчета, саксии с дребни дървесни видове. Ще бъдат 

изградени и паркоместа, две от които за хора с увреждания. Обособяването на 

места за велосипедисти също е заложено в проекта. 
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