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◉ Тематична област Информатика и ИКТ.

◉ Всички приоритетни под-области са изброени за удобство в 
края на презентацията.

◉ В следващите няколко  слайда ще представим подобластите, 
които са с най-пряко отношение към синята икономика и 
специфично към сектори Рибарство и аквакултури и 
преработка на техните продукти.
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В тематична област Информатика и ИКТ практически всички под-области са 
хоризонтални, т.е. могат да имат приложения във всички други области, 
вкл. засягащи синята икономика. Ще откроим две:

◉ големи/свързани данни, геопространствени данни, анализ на данни, 
обработка на данни, инструментариум за работа с данни, споделяне, обмен, 
използване и повторно използване на данни, облачни изчисления, модели за 
предвиждане, основани на данни;

◉ симулация, моделиране и цифрови близнаци.

Регионализация: Благоевград, Бургас, Варна, Габрово, Пловдив, Русе, 
Силистра, София (град и област), Стара Загора, Хасково.
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Тематична област Мехатроника, може да се разглежда като „интелигентно 
машиностроене“. Много от 30-те подобласти биха могли да имат 
приложение в сектори Рибарство и аквакултури и преработка на техните 
продукти:

◉ системи и технологии за развитие на Синята икономика.

Регионализация: Бургас, Варна, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, 
Монтана, Пазарджик, Плевен, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, 
София град, Стара Загора, Търговище, Хасково, Ямбол.
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Тематична област Индустрия за здравословен живот, биоикономика и 
биотехнологии съдържа поне две под-области, които ясно засягат сектори 
Рибарство и аквакултури и преработка на техните продукти:

◉ въвеждане на иновативни методи в селското стопанство и рибовъдството, 
без използване на химически препарати за борба с вредители и торене;

◉ приложение на нови методи и технологии в устойчивото ползване на речни и 
морски ресурси.

Регионализация: Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Плевен, София област, 
Перник, Кюстендил, Велико Търново, Разград, Пловдив, Пазарджик, 
Кърджали, Смолян, Добрич, Търговище, Шумен, Сливен, Ямбол.
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Тематична област Нови технологии в креативните и рекреативните
индустрии съдържа поне една под-област, която засяга синята икономика 
като цяло, особено в аспекта ѝ крайбрежен туризъм, но също така и като 
дейност, диверсифицираща традиционното рибарство:

◉ Културни и творчески индустрии, в това число: културно наследство, 
сценични и визуални изкуства, архитектура, архивно дело и 
библиотекарство, артистично занаятчийство, аудио-визуални форми (филми, 
ТВ, видео игри и мултимедия), дизайн (вкл. моден дизайн), фестивали, 
музика, издателска дейност, радио.

Регионализация: Враца, Ловеч, Перник, Кюстендил, Благоевград, Велико 
Търново, Шумен.
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Тематична област Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна 
икономика е хоризонтална и съдържа множество под-области, която 
засягат синята икономика. Ще откроим две, относими към Рибарство и 
аквакултури и преработка на техните продукти :

◉ технологии за ефективно използване на ресурсите, за намаляване 
съдържанието на опасни вещества, за използване на алтернативни и 
биобазирани суровини и материали, за удължаване живота на продуктите

◉ безотпадни технологии и технологии, въвеждащи методи за включване на 
отпадъчни продукти и материали от производства в други производства.

Регионализация: Всички области.
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Интелигентна специализация в 
контекста на синята икономика
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Какво съдържа понятието „Синя икономика“
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Основните подсектори на Синята икономика в последните поне 10 
години са:

◉ Живи морски ресурси;

◉ Неживи морски ресурси;

◉ Енергия от морето;

◉ Пристанища;

◉ Корабостроене и ремонт;

◉ Морски транспорт;

◉ Брегови и морски туризъм.
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Синята икономика в България – заети (хиляди)
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Основни факти за Синята икономика на България
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◉ Формира около 3% от общата заетост и около 2% от Брутната 
добавена стойност по факторни разходи. За 2020 г. стойностите са 
съответно 3,4% от заетостта и 1,9% от БДС;

◉ Бреговият и морски туризъм е най-важният подсектор с над 79% от 
заетостта в синята икономика и над 2/3 от БДС към 2019 г.;

◉ Живите морски ресурси са вторият по важност подсектор с 9,4% и от 
заетостта и от БДС за синята икономика през 2019 г.;

◉ Сектори като Корабостроене и ремонт и Пристанища генерират 
значима част от БДС при сравнително по-ниска заетост;

◉ Към момент няма добив на Енергия от морето.
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Специфика на Синята икономика
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Живи морски ресурси

◉ Улов/ първично производство: Риболов (дребномащабен), Риболов 
(едромащабен), Риболов (океански/ далечно-морски), Морска 
аквакултура, Сладководни аквакултури, Аквакултури на миди;

◉ Преработка на рибни продукти: Преработка и консервиране на 
риба, ракообразни и мекотели; Производство на масла и мазнини; 
Готови ястия и храни; Други хранителни продукти;

◉ Дистрибуция на рибни продукти: Търговия на едро с други храни, 
включително риба, ракообразни и мекотели; Търговия на дребно с 
риба, ракообразни и мекотели в специализирани магазини.
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Специфика на Синята икономика
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Неживи морски ресурси

◉ Добив на нефт и газ: Добив на суров петрол; Добив на природен газ;

◉ Друг добив: Експлоатация на кариери за чакъл и пясък; добив на 
глини и каолин; Добив на сол;

◉ Подпомагащи минни дейности: Спомагателни дейности за други 
добивни дейности; Спомагателни дейности за добив на нефт и 
природен газ.

Енергия от морето

◉ Офшорна вятърна енергия: Производство на електроенергия; 
Пренос на електроенергия.
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Специфика на Синята икономика
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Корабостроене и ремонт

◉ Корабостроене: Строителство на кораби и плаващи съоръжения; 
Изграждане на развлекателни и спортни лодки; Ремонт и поддръжка 
на кораби и лодки;

◉ Оборудване и машини: Производство на двигатели и турбини, с 
изключение на самолети; Производство на уреди за измерване, 
изпитване и навигация; Производство на други метални изделия, 
некласифицирани другаде; Производство на спортни стоки; 
Производство на въжета, въжета, канап и мрежи; Производство на 
текстил, различен от облекло.
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Специфика на Синята икономика
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Пристанищни дейности

◉ Карго и складиране: Обработка на товари; Складиране и съхранение;

◉ Пристанищни и водни проекти: Изграждане на водни обекти; Услуги, 
свързани с водния транспорт.

Морски транспорт

◉ Пътнически транспорт: Морски и крайбрежен пътнически транспорт; 
Вътрешен воден пътнически транспорт;

◉ Товарен транспорт: Морски и крайбрежен товарен транспорт; 
Вътрешен воден товарен транспорт;

◉ Транспортни услуги: Отдаване под наем и лизинг на оборудване за 
воден транспорт; Други спомагателни дейности в транспорта.
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Специфика на Синята икономика
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Брегови и морски туризъм

◉ Транспорт;

◉ Други разходи;

◉ Настаняване.

Още информация:

Доклади за развитието на синята икономика в ЕС, 
https://blueindicators.ec.europa.eu/published-reports_en

Доклад на Световната банка за България, 
https://documents1.worldbank.org/curated/en/938781616698365644/pdf/Bulgaria-Toward-Blue-
Economy-Development.pdf

https://blueindicators.ec.europa.eu/published-reports_en
https://documents1.worldbank.org/curated/en/938781616698365644/pdf/Bulgaria-Toward-Blue-Economy-Development.pdf
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Нововъзникващи отрасли

◉ Синя енергия (напр. разположени в морето вятърни инсталации);

◉ Синя биоикономика и биотехнология;

◉ Брегозащита;

◉ Морска отбрана;

◉ Екологичен мониторинг и технологии;

◉ Морски научни изследвания и иновации.
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„Нововъзникващите сектори могат да действат като катализатори за 
задвижване на прехода към синя икономика. Сините биотехнологии
имат значителни перспективи за развитие. Развитието на нови морски 
индустрии може да помогне за декарбонизацията на България. 
Потенциалът на сероводорода (?) в дълбоките води на Черно море може 
да играе важна роля за посрещане на бъдещите енергийни нужди на 
региона. Нововъзникващите сектори на синята икономика осигуряват 
пространство за развитие, но вземащите решения следва да постигнат 
баланс между опазването и устойчивото използване на морските 
ресурси.“
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Перспективи пред Синята икономика в контекста на ИСИС
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Визията за развитие на синята икономика в България в доклада на 
Световната банка от 2020 г. и приоритетните подобласти на ИСИС имат 
сходство в няколко аспекта.

◉ Сините биотехнологии;

◉ Безотпадни  и други екологични технологии;

◉ Чиста енергия и др.
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Инструменти на 
интелигентната специализация
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Основните предвидени източници за финансиране на ИСИС са:

◉ Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за 
икономическа трансформация 2021-2027 г.;

◉ Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-
2027;

◉ ФНИ; НИФ;

◉ Механизъм за възстановяване и устойчивост;

◉ Механизъм за възстановяване и устойчивост – Програма "Икономическа 
трансформация", Фонд 1, Направление "Иновации";
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Основните предвидени източници за финансиране на ИСИС са:

◉ Хоризонт Европа;

◉ Национални научни програми;

◉ Национална пътна карта за научна инфраструктура;

◉ ОПНОИР;

◉ Програма "Транспортна свързаност«;

◉ ПО;

◉ ПРЧР.
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Въпреки наличието на множество под-области с важно значение за сектори 
Рибарство и аквакултури и преработка на техните продукти, ПРСР не е 
предвидена като източник на финансиране в ИСИС. 

В тази връзка сме задали въпрос в отворената консултация по проекта на 
ИСИС 2021-2027 г.

◉ Как се предвижда да бъдат финансирани дейности за интелигентна 
специализация на предприятия от икономически сектори 3. Рибно стопанство 
(риболов и аквакултури) и преработващата промишленост, използваща суровини 
от тези сектори - 10.2. Преработка и консервиране на риба и други водни 
животни, без готови ястия, при условие, че във Финансовия план за ИСИС 2021-
2027 г. не е залегнал източник Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 
2021 – 2027 г., а тези сектори не се допустими за финансиране по други 
оперативни програми (поради изискванията за демаркация).
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◉ Директен обмен на добри практики и конкретни примери от други 

региони;

◉ Дава идеи и насоки как да се повлияе на стратегията и политиката;

◉ Улеснява провеждането на взаимното обучение;

◉ Поддържа достъп до съответните данни;

◉ Обучава създаващите политики за иновации.


