
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА 
РИБАРСКА ГРУПА 

„НЕСЕБЪР – МЕСЕМВРИЯ“
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местно развитие на МИРГ „Несебър-Месемврия“ по Програма за морско дело и 
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СИНЯ ИКОНОМИКА: 
ПРОЕКТИ И ИНИЦИАТИВИ 

НА МИРГ „НЕСЕБЪР-
МЕСЕМВРИЯ“ 
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Административен договор № МДР-ИП-01-79/16.07.2018г. за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по проект №BG14MFOP001-4.002-0004 

„Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ 
„Несебър-Месемврия“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.



Стратегическа цел на проекта:

Подобряване качеството на живот в територията на МИРГ Несебър-Месемврия, чрез 
развитие на устойчив бизнес, насърчаване на иновациите, популяризиране на местната

култура и природа и добавяне на стойност към местните ресурси, продукти и услуги

Начало: 16.07.2018г.      Край: 15.07.2023г.

Обща стойност на проекта: 3 911 660 лева, от които

3 324 911 лева европейско и

586 749 лева национално съфинансиране

Този документ е създаден в рамките на Административен договор № МДР-ИП-01-79/16.07.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG14MFOP001-4.002-

0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Несебър-Месемврия“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.



В изпълнение на Приоритет 4 от Стратегия за ВОМР:

Укрепване на ролята и капацитета на МИРГ Несебър-Месемврия и засилване на нейния принос за развитие 
на територията на рибарския район

Специфична цел 1: Създаване на условия за ефективна и ефикасна работа на МИРГ и популяризиране на 

дейността и

Мярка 4.1 Текущи разходи за управление, наблюдение, оценка, и контрол на изпълнението на СВОМР

Специфична цел 2: Сътрудничество и участие на МИРГ в различни инициативи и проекти за увеличаване 

на възможностите за развитие на територията

Мярка 4.2 „Сътрудничество и развитие на мрежи“
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СИНЯ ИКОНОМИКА: 
ИНИЦИАТИВИ НА МИРГ 
„НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“ 

Този документ е създаден в рамките на Административен договор № МДР-ИП-01-
79/16.07.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
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ТУРНИР ПО ПОДВОДЕН РИБОЛОВ “ЕСЕННИ 

ПАСАЖИ“ НЕСЕБЪР 2020

„РИБОЛОВ НА МОРСКИ ОТПАДЪЦИ“

ОРГАНИЗАТОРИ:

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА НЕСЕБЪР-
МЕСЕМВРИЯ

НАЦИОНАЛНА РИБАРСКА МРЕЖА НА БЪЛГАРИЯ

СПОРТЕН КЛУБ ПО ВОДНИ СПОРТОВЕ - НЕСЕБЪР

СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА НЕСЕБЪР
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ЦЕЛИ НА ИНИЦИАТИВАТА:

• ЕКОЛОГИЧНА КАУЗА-ПОЧИСТВАНЕ НА АКВАТОРИЯТА НА СЕВЕРНОТО

ПРИСТАНИЩЕ В НЕСЕБЪР ОТ ОТПАДЪЦИ, ПОПАДНАЛИ В РЕЗУЛТАТ НА

ДЕЙНОСТТА НА РИБАРИТЕ, ТУРИСТИТЕ, ПЛАВАТЕЛНИТЕ СЪДОВЕ, ЧОВЕШКА

ДЕЙНОСТ И ДР.

• ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СВОМР И РИБАРСКИЯ РАЙОН, ПРЕДСТАВЯНЕ НА

ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО СТРАТЕГИЯТА НА МИРГ

ПРЕД СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ /Мярка 3.2. "Развитие на нови туристически продукти и
атракции" в МИРГ „Несебър-Месемврия“/

• СЪТРУДНИЧЕСТВО И УЧАСТИЕ НА МИРГ В РАЗЛИЧНИ ИНИЦИАТИВИ И ПРОЕКТИ

ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА
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УЧАСТНИЦИ:

• 25 СЪСТЕЗАТЕЛИ ПО ПОДВОДЕН РИБОЛОВ ОТ

БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 7 КЛУБА И

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ПОДВОДНИ

СПОРТОВЕ

• В РАМКИТЕ НА 4 ЧАСА ПО ВРЕМЕ НА

СЪСТЕЗАНИЕТО, ВСЕКИ УЧАСТНИК ОСВЕН

ДА УЛОВИ РИБА, ИЗВЪРШВА И „РИБОЛОВ НА

ОТПАДЪЦИ“
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В ИНИЦИАТИВАТА СЕ ВКЛЮЧИ И

ЕКИПАЖЪТ НА РИБОЛОВЕН КОРАБ „ИЩАР“-

НЕСЕБЪР С КАПИТАН КРАСИМИР ВАНГЕЛОВ
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Част от улова на екипажа н РК „ИЩАР“ 



УЛОВЪТ НА ПОДВОДНИТЕ РИБОЛОВЦИ 

БЕШЕ 36 кг. МОРСКИ ОТПАДЪЦИ:

Видове:

Автомобилна гума

Кредитна карта

Найлонови опаковки

Изделия от пластмаса
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НАЙ-ГОЛЯМАТА НАХОДКА Е СКЪСАН ТРАЛ, 

КОЙТО БЕШЕ „УЛОВЕН“ ОТ АНГЕЛ ЗЛАТАНОВ –

СЪСТЕЗАТЕЛ НА МОРСКИ КЛУБ „ПОТРУС-

КАРИЯ“ - ГР.ШАБЛА
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СКЪСАНИTE РИБАРСКИ МРЕЖИ И УРЕДИ ЗА 

РИБОЛОВ СА ВЕЧЕ НА БРЕГА
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ИНИЦИАТИВАТА ПОКАЗА, ЧЕ ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ

ЗА НАШЕТО ЧЕРНО МОРЕ
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ВАЛЕНТИН ЛЮЦКАНОВ ОТ СКПР “ЧЕРНОМОРЕЦ“

БУРГАС СЕ КЛАСИРА НА ПЪРВО МЯСТО В ТУРНИРА 

„ЕСЕННИ ПАСАЖИ“НЕСЕБЪР 2020

ТОЧНИЯТ МУ МЕРНИК С ХАРПУНА УСПЯ ДА УЛОВИ 

12 РИБИ

ВТОРОТО МЯСТО Е ЗА НЕСЕБЪРСКИЯ СЪСТЕЗАТЕЛ 

ДИМИТЪР КАТРАФИЛОВ ОТ СКВС „НЕСЕБЪР“, А 

БРОНЗОВОТО ОТЛИЧИЕ  И ПРИЗА ЗА НАЙ-ГОЛЯМА 

УЛОВЕНА РИБА ЗАСЛУЖИ АДРИЯН СТОЯНОВ ОТ 

„МАРЛИН 14“ - ПРИМОРСКО
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КАК УЛОВЪТ НА РИБА, МОЖЕ ДА СЕ СЪЧЕТАЕ С УЛОВ НА МОРСКИ ОТПАДЪЦИ



Този документ е създаден в рамките на Административен договор № МДР-ИП-01-79/16.07.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект BG14MFOP001-

4.002-0004 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Несебър-Месемврия“ по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г.

За най-много извадени отпадъци от морето е награден Ангел Златанов от Морски клуб „Портус-

Кариа“ – град Шабла, който успя да извади от морското дъно скъсан трал.

Наградата за победителя беше връчена от Фани Семерджиева от Съвет за развитие на туризма в

община Несебър, като кампанията е и част от инициативите по проект "Стратегия за нулеви

отпадъци за по-добра околна среда“.

https://shabla.bg/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0-2/
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Проектът “СТРАТЕГИЯ ЗА НУЛЕВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ПО-ДОБРА ОКОЛНА СРЕДА“ се

изпълнява от Съвет за развитие на туризма в община Несебър в партньорство с организации от

Турция, Украйна и Грузия и се финансира по програма „Черноморски басейн 2014-2020“
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Амбицията на председателя на СКВС

„Месембрия“ – Сотир Наумов за съчетаване

на турнира по подводен риболов „Есенни

пасажи-Несебър 2020 с кампания по

почистване на Черно море е да се превърне в

ежегодна традиция.



МИРГ „НЕСЕБЪР-МЕСЕМВРИЯ“
КЪДЕ ДА НИ ОТКРИЕТЕ?

гр. Несебър                                                  

община Несебър

ул.“Плиска“1

www.mirg-nessebar.eu

www.facebook.com/mirg.nesebar.7
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http://www.mirg-nessebar.eu/
http://www.facebook.com/mirg.nesebar.7


НЕСЕБЪР ВИ ОЧАКВА, 

ЗАЩОТО ЕСЕННИТЕ ПАСАЖИ 

СА ТУК И ПАК Е

Е ВРЕМЕ ЗА РИБОЛОВ И МОРЕ!
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