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FRESQO – 4 гръцки изследователски организации 

разработват инструмент за оценка на качеството на рибата 

 

 

Никой неиска да яде 

развалена риба и затова контролът 

на качеството е ключов за 

осигуряване на свежест. Обикновено 

това се прави от опитен ветеринарен 

лекар, който анализира проби от 

риба.Финансираният от ЕС проект 

FRESQO разработва прототип за 

революционен автоматизиран 

инструмент, който може да подобри 

този процес и така да помогне да се 

гарантира прясната риба. 

Гръцка иновация 

заосигуряване на прясна риба 

Снабдяването на пазара със 

сертифицирани рибни продукти е 

една от целите на общата 

европейска политика в областта на 

рибарството. За да се постигне това, 

качество на рибните продукти 

трябва да се наблюдава и 

контролира. Този контрол, както 

вече бе споменато, обикновено 

сеизвършва от опитен ветеринарен 

лекар, който изследва проби от риба 

в лаборатория, като гледа 

състоянието на хрилете и очите, 

твърдостта и миризмата на месото и 

цвета на кожата. 

Подкрепен от Европейския 

фонд за морско дело и рибарство, 

проектът FRESQO дава възможност 

на четири изследователски 

организации с различни 

изследователски цели да си 

сътрудничат и да търсят ефективна 
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алтернатива на контролното 

вземане на проби. Те разработват 

революционно решение 

замониторинг, което определя 

количествено свежестта на морските 

дарове. Това обещава да бъде голяма 

помощ занарастващата нужда 

наиндустрията да реагира по-

адекватно на очакванията за 

качеството и безопасността на 

храните. 

Изкуствен интелект и 

авангардни изображения 

Изследователите са 

разработили преносим инструмент, 

който използва авангардни сензори 

за изображения и изкуствен 

интелект за бърза проверка  на 

качеството, без да е необходимо да 

сте в пряк контакт с рибата.Той  

автоматично разпознава свежестта 

на рибата. Фактът, че е преносим, го 

прави особено полезен при рибни 

търгове, където каси с риба се 

представят на конвейер пред 

потенциални купувачи. 

Контролният инструмент може да 

бъде инсталиран над конвейера, 

където снима всяка риба в щайгата 

и осигурява незабавна оценка на 

качеството завсяка отделна риба. 

Изображенията се управляват 

чрез база данни, която съдържа 

голям брой изображения на 

основните търговски видове на 

гръцкия пазар. Въз основа на това 

системата може да класифицира 

свежестта на рибата. 

Иновации и стартиращи 

фирми 

Доколкото е известно на 

партньорите по проекта, FRESQO е 

единственият продукт на пазара за 

оценка на качеството на рибата, 

който може:  

 Точно да открива 

нивото на свежест и 

цялостното визуално 

качество, напр. 

Обезцветяване; 

 създаване и 

предоставяне на достъп 

до най-голямото 

хранилище нарибни 

видове за количествено 

определяне на 

свежестта, и 

 фокус върху 

глобалното 

благосъстояние в 

контекста накръговата 

икономика, напр. 

намаляване  на 

хранителните 

отпадъци. 

Към иновацията вече има 

проявен интерес от стартираща 

компания, която се е заела със 
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задачата да комерсиализира този 

иновативен инструмент. 

Повече информация ще 

откриете ТУК. 

Изграждат крайбрежна зона за отдих „Шкорпиловци“ със 

средства по ПМДР 

 

 

Община Долни чифлик обяви 
обществената поръчка за 
изграждане на крайбрежна зона за 
отдих „Шкорпиловци“. Целта e 
избор на изпълнител за извършване 
на СМР за обект: Изграждане на 
крайбрежна зона за отдих 
„Шкорпиловци“, находяща се в 
УПИ I - 4,5 за озеленяване, 
рекреационни дейности и спорт, кв. 
2, по плана на КК Шкорпиловци 
/ПИ с ид. 83404.232.7/, общ. Долни 
чифлик“, съгласно сключен Договор 
за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ  № МДР-ИП-01-
131/07.11.2022г. по процедура за 
подбор на проекти BG14MFOP001-
4.101 МИРГ БЧС Бяла-Долни 
чифлик-Аврен, Мярка 3 „Подкрепа 
за инфраструктура и дейности за 
подобряване средата на живот и 
опазване на околната среда чрез 
ефективно използване на 
екологичните дадености“ по проект 

№ BG14MFOP001-4.101-0001 
„Подобряване на средата за живот в 
община Долни чифлик,чрез 
изграждане на Крайбрежна зона за 
отдих в КК Шкорпиловци“. 

Размерът на предоставяната 
безвъзмездна финансова помощ по 
проекта е 249 996,48 лв., от 
които 212 497,01 лв. се осигуряват от 
Европейския съюз, чрез 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство и 37 499,47 лв. от 
държавния бюджет на Република 
България. 

С реализацията на проекта 

ще се подобри инфраструктурата и 
средата на живот в община Долни 
чифлик и територията на МИРГ. 

Срокът за изпълнение на проекта е 
от 07.11.2022 г. до 07.11.2023 г. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/news/ever-tried-seafood-made-algae-2023-01-30_en


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

5 
 

 

Euronews OCEAN Сезон 5, Епизод 1 – Биотехнология с 

водорасли: водораслите, като начин за справяне с екологичните 

проблеми 

 

Този епизод на OCEAN 

изследва потенциала на 

микроводораслите, вид 

микроскопични морски организми, 

да революционизират 

селскостопанската индустрия и да 

осигурят устойчиви алтернативи на 

пластмасата. Изследователи в 

Алмерия, Испания, са 

идентифицирали щамове 

микроводорасли, които могат да 

пречистват местните отпадъчни 

води, докато произвеждат торове и 

други продукти за 

фермерите. Привеждайки се в 

съответствие със стратегията на 

Европейския съюз „От фермата до 

трапезата“, местна биотехнологична 

компания разработи търговска 

алтернатива на селскостопанските 

химикали, произведени от съставки 

на микроводорасли (проекти 

SABANA и ALGAENAUTS). 

Иновативните биопластмаси, 

разработени с микроводорасли в 

Бретан, Франция, имат потенциала 

да бъдат по-устойчиви от тези, 

произведени от селскостопански 

култури (NENU2PHAR), докато 

изследователите на аквакултурите 

експериментират с микроводорасли, 

за да подобрят промишлените 

храни за риба в Алгарве, 

Португалия (REALM). 

OCEAN е списание Euronews 

в сътрудничество с Генерална 

дирекция по морско дело и 

рибарство (MARE). Той включва 

месечни 8-минутни видеоклипове, в 

които откриваме очарователни 

проекти и разработки, свързани с 

океана и крайбрежните общности. 
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Излъчван от 2019 г., OCEAN 

включва епизоди за защитени 

морски зони, дребномащабен 

риболов, океанска енергия, 

аквакултури, ННН риболов, 

устойчив риболов и много други. 

Епизод 1 от Сезон 5 може да 

гледате тук. 

Ако ви интересуват и други 

епизоди може да ги видите на сайта 

на Euronews. 

Източник: https://oceans-and-

fisheries.ec.europa.eu/news/euronew

s-ocean-season-5-episode-1-algae-

biotechnology-turning-algae-answer-

our-environmental-2023-02-01_en

 

 
Проектът Seafood Algternative разработва заместители на 

риба на основата на водорасли 

 

Проектът Seafood Algternative 

разработва заместители на риба на 

основата на водорасли благодарение 

на подкрепата на Европейския фонд 

за морско дело и рибарство. Екипът 

на проекта от 10 души работи от 

2021 г., за да превърне цветовете, 

вкусовете и текстурата на 

водораслите в алтернатива на 

животинския протеин. Обхватът е 

много голям: успяват да създадат 

алтернативи на пушената сьомга и 

консервираната риба тон, на тарама 

и хайвера. Един от успехите на 

проекта се крие в перфектното 

съвпадение между водорасли и 

готови продукти. Проектът 

определено е част от „революцията 

на водораслите“. 

Иновативен подход, 

предизвикващ пазарен интерес 

Благодарение на успеха си със 

своята веган майонеза, Algama SAS, 
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френското МСП, координиращо 

проекта, стартира проект за 

създаване на оригинална линия 

морски дарове, базирана на 

неживотински съединения. Тяхното 

мото: иновациите трябва да 

допринасят за по-устойчиви и 

естествени хранителни продукти. 

Екипът за изследване и развитие на 

Algama SAS (разширен с усилията 

на съвместното предприятие 

SEAFOOD REBOOT) има за цел да 

превърне тази цел в реалност. 

Морските дарове на 

растителна основа остават 

изключително неизползван 

нововъзникващ пазарен 

сегмент. Екипът на проекта участва 

в панаири и изложения в чужбина и 

се радва да стане свидетел на голям 

интерес към тези хранителни 

алтернативи. 

„Усещаме силно ускоряване на 

пазарното търсене на този тип 

иновации. Можем да се гордеем със 

свършената работа, още повече, че така 

нареченият алтернативен сектор се 

структурира”, казва Алвин Севериен 

(главен изпълнителен директор на 

Algama). 

Проектът ще продължи да се 

развива усилено, за да структурира 

индустриален мащаб и да адаптира 

своята маркетингова стратегия за 

достъп до този пазарен сегмент с 

висока добавена стойност с устойчив 

продукт. 

Добър за вкуса, полезен за 

тялото и ума и полезен за 

планетата 

Пластмаса, свръхулов, тежки 

метали, застрашени видове – това са 

част от причините, които тласкат 

създателите на проекта да поемат 

предизвикателството да заменят 

рибата с растителни алтернативи. 

Те искат да имат положително 

въздействие върху здравето на 

хората и океана. 

В светлината на извънредната 

ситуация, свързана с изменението 

на климата и бързото влошаване на 

всички форми на морски живот, 

обществеността става все по-наясно 

и по този начин осъзнава 

необходимостта от промяна в 

хранителните ни навици, обясняват 

двамата съоснователи на SEAFOOD 

REBOOT. 

Проектът използва същата 

енергия, креативност и експертен 

опит в областта на морските 

продукти като тези, използвани през 

последните десет години в областта 

на зеленчуковите алтернативи на 

месото или млечните продукти. С 

една цел: производство на морски 

продукти на растителна основа, 

направени от водораслови съставки, 
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достъпни за всички потребители, 

като същевременно се гарантира 

добър вкус, текстура и хранителен 

профил. 

Повече информация: тук. 

 

 

9 март 2023 г.: BlueInvest Day 2023 г. 

 

BlueInvest Day, мястото за 
срещи на предприемачи, иноватори 

и инвеститори в синята икономика, 
се завръща в Брюксел. Събитието ще 
се проведе на 9 март 2023 г. 
(четвъртък)  с възможност за 
включване онлайн. 

Организирано от Генерална 
дирекция по морско дело и 
рибарство (DG MARE) на 
Европейската комисия, BlueInvest 
Day 2023 събира основатели, 
инвеститори и заинтересовани 
страни, за да обсъдят  
финансирането в мащабен план за 
устойчива синя икономика. 

Събитието ще представи 
възможности за финансиране чрез 
презентации на активни фондове и 
ще подпомогне за търсещо 
въздействие свързване на 
инвеститор и проект. На него ще 

бъдат връчени и четвъртите награди 
BlueInvest: 16 най-добри сини 

бизнеса ще го представят на 
сцената, а панел от инвеститори ще 
даде своята оценка в 5 категории: 

  Нулеви емисии, 

  Кръгова икономика и 
предотвратяване на 
замърсяването на 
океана, 

  Отговорни хранителни 
системи, 

  Наблюдение на океана, 

  както и допълнителна 
категорията People's 
Choice, където 
публиката избира 
победител. 

За повече информация и 
детайли свързани с регистрацията, 
посетете страницата на събитието. 

http://www.nrmbg.com/
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По проект търсят решения за намаляване хищничеството на 

делфините в Средиземно море 

 

 

Делфините са известни по света със 

своята интелигентност и 

любопитство. Често в морски води 

те се приближават до риболовни 

кораби и се опитват да извадят 

улова директно от риболовните 

съоръжения. Феноменът се нарича 

хищничество и предизвиква 

нарастваща загриженост за 

рибарите през последните няколко 

десетилетия. Междувременно 

делфините рискуват да бъдат 

наранени и дори смърт, тъй като 

могат да се заплитат или хванат в 

капан, което има последици за 

дългосрочното оцеляване на вида.

 

 

За рибарите, които се 

занимават с намаляващи рибни 

запаси, делфините представляват 

риск за поминъка им, тъй като 

хищничеството се отразява както на 

съоръженията, така и на улова, като 

значително намалява стойностите и 

приходите на рибарите. 

Разбирането и смекчаването 

на опустошението се е превърнало в 

приоритет за много организации. 

Споразумението за опазване на 

http://www.nrmbg.com/
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китоподобните в Черно море, 

Средиземно море и прилежащата 

зона на Атлантическия океан 

(ACCOBAMS) и Генералната 

комисия по рибарството на ФАО в 

Средиземно море (GFCM), заедно с 

Регионалния център за дейност на 

специално защитените територии 

на Програмата на ООН за околната 

среда/Средиземно море План за 

действие (UNEP/MAP-SPA/RAC) и 

Low Impact Fishers of Europe (LIFE) 

реализират проект в пет 

средиземноморски държави между 

2018 г. и 2022 г. 

 

 

„Това е важен въпрос за 

ACCOBAMS, тъй като въздействието, 

причинено от делфините, може да 

подкопае усилията за опазване на 

самите китоподобни“, казва Селия Льо 

Равалек, програмен служител на 

ACCOBAMS. „Целта е да се намерят 

решения, които ще позволят на 

рибарите да ограничат 

икономическите въздействия, които 

понасят, като същевременно 

гарантират опазването на 

делфините.“ 

Като част от проекта рибари 

и учени тестват различни решения 

за смекчаване. В Тунис, Испания и 

Малта те са използвали акустични и 

визуални щифтове, насочени към 

възпиране на делфините да се 

доближат до риболовните уреди. В 

Мароко акцентът е върху 

укрепването на самата мрежа, така 

че да може по-добре да издържа на 

взаимодействията с делфините. 
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В Италия национален 

партньор на проекта тества широко 

алармена система, която може да 

предупреди рибарите, когато 

делфините са близо до техните 

лодки, така че да могат да извадят 

мрежите си от водата и да избегнат 

всякакво взаимодействие. 

Проектът е финансиран от 

фондация MAVA, която подкрепя 

проекти за опазване на Средиземно 

море и други части на света. 

Той разглежда оценката кога 

и къде възникват взаимодействия, за 

да документира по-добре 

поведението на делфините и 

реакцията им към определени 

видове риболовни съоръжения, като 

същевременно определя 

икономическите загуби, понесени от 

рибарите, и в крайна сметка търси 

решения за намаляване на това 

явление. 

Социално-икономическите 

въздействия на повредените 

риболовни съоръжения и изгубения 

улов създават конфликти между 

рибари и делфини, подкопавайки 

усилията за опазване и устойчивост, 

насърчавани от регионалните 

организации. 

„Ние създадохме протокол, 

който позволява възпроизвеждане и 

сравнения между рибните стопанства 

в целия регион, за да улесним и 

подобрим събирането на данни по 

хармонизиран и стандартизиран 

начин“, казва Паоло Карпентиери, 

специалист по мониторинг на 

рибните ресурси на GFCM, който е 

разработил методологията. „Този 

процес ще бъде реализиран чрез 

наблюдения на борда, въпросници на 

местата на инцидентите и дейности 

за самоотчитане.“ 

Протоколът предоставя 

средство за споделяне на знания, 

информация и доказателства за 

последващо вземане на решения. 

Приносът на рибарите също е 

жизненоважен. Те са важен 

източник на информация за 

поведението на делфините и 

тяхното взаимодействие с 

риболовните дейности, предвид 

познанията им за местните ресурси, 

риболовните практики и морската 

среда, отчитат от GFCM. 

 

Ефективното докладване и 

наблюдение на хищничеството ще 

позволи на учените, 

природозащитниците и 

администраторите да получат по-

пълна представа за ситуацията и да 

определят приоритети за действие и 

по-добро управление. В тази връзка 

GFCM издава методологии, за да 

http://www.nrmbg.com/
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помогне за подобряване на 

събирането на данни за 

хищничеството на делфините. 

  

Въпреки че нито една техника 

за смекчаване не е безупречна и 

опустошението не може да бъде 

спряно напълно, някои от 

решенията и резултатите са 

обещаващи и обнадеждават, 

уточняват от GFCM. 

За повече информация тук. 

 

 

Креативен център в община Бяла ще отвори в края на 

февруари 

 

Ново споделено работно 
пространство ще отвори врати в 
община Бяла, област Варна. Новият 
креативен център "Креа Център" се 
намира на централния площад в 
града, в реконструираната бивша 
ритуална зал. Разполага с 
конферентна зала, отворено 
пространство с 20 работни места, 
зала за срещи и четири оборудвани 
тематични ателиета: музикално, 
шевно, кино и фото ателие и 
лаборатория за създаване на 
прототипи. 
"Креа Център" Бяла е част от 
международна мрежа споделени 

работни пространства, изградени в 
рамките на международен проект 
„КРЕАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ/ 
Развитие на културата и 
творческите индустрии в 
Черноморския басейн“, който е 
финансиран от „Съвместна 
оперативна програма Черноморски 
басейн 2014-2020“. Партньори на 
Община Бяла са Община 
Чекмекьой, Истанбул (Турция), 
Община Кавала (Гърция), Община 
Констанца (Румъния) и Център за 
бизнес развитие в Николаев 
(Украйна). 
 
Амбицията на екипа е да се 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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превърне коуъркинг офиса в 
притегателно място за 
фрийлансъри, предприемачи от 
дигиталната сфера (програмисти, 
уеб разработчици, графични 
дизайнери, илюстратори и др.) и 
индивидуални специалисти с 
артистични професии. Навсякъде 

по света коуъркинг пространствата 
се стремят да създадат общност, 
контакти между потребителите за 
споделяне на идеи, креативност и 
производителност. Креа Център 
Бяла ще бъде място за среща на 
творци и предприемачи, за 
провеждане на обучения и 
конференции, за работа в споделена 
работна среда и обмяна на 
международен опит. По този начин 
ще се създаде сътрудничество, 
синергия и силна мрежа между 
креативни личности и бизнес. 
Обитателите на тези простраства 
стават общност. Това, наред с 
възможностите за бизнес и лични 
контакти , придава на споделеното 
работно пространство още повече 
атрактивност за хората без собствен 
офис. Нещо повече, новото 
споделено работно пространство на 
Бяла ще предоставя услугите си 
безплатно до края на 2023 година. 
 

Креативният център ще започне 
работа с 60 потребители, които ще 
бъдат селектирани от всички 
получени кандидатури. За 
селекцията на потребителите е 
формиран комитет, който ще 
проведе интервюта с всички 
кандидати. Кандидатстването е 

онлайн, чрез попълване 
на електронен формуляр.  
Всички одобрени потребители 
стават част от международна мрежа 
и освен коуъркинг офиса в Бяла 
могат безплатна да използват 
услугите на останалите офиси в 
Истанбул, Кавала и Констанца. 
Освен да използват споделения 
офис и всички налични технически 
средства, потребителите ще имат 
възможност да вземат участие 
редица събития и обучения по 
актуални теми. 
 
Проектът „Креативни центрове“ ще 
допринесе за развитието на 
потенциала творческите индустрии 
в Черноморския регион. За малък 
град като Бяла това е уникална 
възможност да привлече творци от 
различни сфери, предоставяйки им 
възможност да съчетаят почивката 
на море с работа в приятна 
творческа атмосфера. 

 
  

http://www.nrmbg.com/
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ОБЩИНА НЕСЕБЪР ЗАПОЧВА СТРОИТЕЛСТВОТО НА 

КРАЙБРЕЖНАТА АЛЕЯ С КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР Ф 

500 В ОБЗОР 

 

   

Във връзка с щета по 
крайбрежната алея в гр. 
Обзор,  настъпила вследствие на 
тежката метеорологична обстановка 
от последните дни, Община 
Несебър е предприела мерки за 
незабавно ограничаване и забрана 
за движение по компрометираното 
съоражение както за превозни 
средства, така и за пешеходци. При 
направена от общината проверка е 
установена незаконноизградена 
буна, която според експерти, е 
причина за пренасочване силата на 

вълната към срутилия се вследствие 
на дългогодишните 
процеси  участък. Предстои 
сезиране на отговорните държавни 
институции относно правилата за 
експлоатация на концесионната 
зона на плажа и грубо неспазване на 
ограниченията  за  навлизане на 
тежка строителна техника по 
крайбрежната алея. 

           Строително-ремонтните 
дейности, които предстои да 
стартират  по алеята, са залегнали в 
капиталовата програма на 
общината и по тях се действа 
системно и методично според 
зададените в проекта етапи. 

         За предстоящия основен 
ремонт на крайбрежната алея с 
канализационен колектор  Ф 500 в 
Обзор вече е избран изпълнител и 
строителните дейности ще започнат 
в най-кратки срокове. Предвижда се 
изграждане   на нова подпорна 
стена. Необходимостта от 
премахване на старото подпорно 
съоръжение е следствие от 
неколкократните аварии, 
пропадания, срутвания, както и от 

преминаването на тежка 
механизация по алеята. Предвижда 
се и реконструкция на алейното 
осветление, нов предпазен парапет 

http://www.nrmbg.com/
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и подмяна на съществуващата 
настилка. 

          Средствата са осигурени от 
бюджета на Община Несебър. 

 

Покана за участие в конкурса за наградите "Европейска 

зелена столица“ и „Европейски зелен лист" за 2025 г. 

 

Европейската комисия призовава 
европейските градове, постигнали 
значими резултати в прехода към 
зелено и устойчиво развитие, да 
кандидатстват за наградите 
„Европейска зелена 
столица“ и „Европейски зелен 
лист“ за 2025година. Наградите 

популяризират и възнаграждават 
усилията на европейските градове, 
които се стремят да подобрят 
качеството на живот на своите 
жители и да намалят 
неблагоприятното въздействие 
върху околната среда. 

За наградата „Европейска зелена 
столица“ могат да кандидатстват 
градове с над 100 хил. жители, а за 
наградата „Европейски зелен лист“ 
всички градове от 20 хил. до 99 999 
жители. 

Кандидатите следва в срок до 30 

април 2023 г. (до 23:59 ч. 

централноевропейско време 
(GMT+2)) да се регистрират, като 
изпратят онлайн формуляр 
(EUSurvey - Survey (europa.eu) за 
кандидатстване. 

Европейската комисия насърчава 
участието на градове, подписали 
Green City Accord (GCA). 

Победителите ще получат 
финансова награда, която ще ги 

подпомогне в изпълнението на 
инициативи и мерки за подобряване 
на екологичните им показатели и 
достигане до гражданите, особено 
по време на годината, в която са 
спечелили наградата. Носителят на 
наградата „Зелена столица“ ще 
получи 600 хил. евро, а двата града с 
награда „Зелен лист“ – по 200 хил. 
евро. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
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Информацията за наградите се 
публикува в активните социални 

медийни канали и в 
тримесечен бюлетин. 

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДВЕ ИНДИКАТИВНИ 

ГОДИШНИ РАБОТНИ ПРОГРАМИ НА МИРГ ЗА 2023 ГОДИНА 

 

През м. февруари МИРГ „ПОМОРИЕ“ публикува за обществено 
обсъждане Индикативна годишна работна програма за 2023 г. 

Индикативна годишна работна програма за 2023 г. може да видите ТУК. 

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените 
документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 01.03.2023 г., на електронна 

поща pmdr@mzh.government.bg. и на office@mirg-pomorie.eu 

МИРГ „Несебър – Месемврия“ също публикува за обществено обсъждане 
Индикативна годишна работна програма за 2023 г. 

Индикативна годишна работна програма за 2023 г. може да видите ТУК. 

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените 
документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 02.03.2023 г., на електронна 
поща pmdr@mzh.government.bg. и на mirg_nesebar@abv.bg 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
https://ec.europa.eu/newsroom/env/newsletter-archives/view/service/2556
https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/pmdr/docs/2023-02/%D0%98%D0%93%D0%A0%D0%9F%202023%D0%B3.%20%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%93%20%2C%2C%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%27%27.PDF
mailto:pmdr@mzh.government.bg.
mailto:office@mirg-pomorie.eu
https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/pmdr/docs/2023-02/%D0%98%D0%93%D0%A0%D0%9F%202023.docx
mailto:pmdr@mzh.government.bg.
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ПЕТО ИЗДАНИЕ НА ФОРУМ НА ГРАДОВЕТЕ - 

ГОЛЯМОТО СЪБИТИЕ ЗА ГРАДОВЕ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 16-17 

МАРТ 2023 Г. 

 

Петото издание на Форум за 
градовете, организирано от 
Генерална дирекция „Регионална и 
градска  политика“  на Европейската 
комисия, ще се проведе на 16 и 17 

март 2023 г. в град Торино под 
мотото „Заедно за зелени и 
справедливи градове“.   

По време на форума ще бъде 
даден официален старт на 

Европейската градска инициатива 
European Urban Initiative 
(EUI) https://www.urban-
initiative.eu/ , която ще е с фокус 
върху иновациите, споделянето и 
вдъхновението за устойчиво градско 
развитие в Европа.  

Форумът ще постави акцент 
върху ролята на градовете при 
изпълнението на Европейската 

зелена сделка и прилагането на 
стратегически подходи при 
адресирането на измененията в 
климата и опазването на околната 
среда.  

Друга важна тема, която ще се 
дискутира по време на събитието, 
ще бъде ролята на малките и средни 
градски зони за доближаване на 
Европа до гражданите и 
задвижването на зеления и 

справедлив преход. 

Регистрация за участие във 
форума може да направите на 
следния 
линк: https://citiesforum2023.eu/en/

registration-event 

 

 
 

http://www.nrmbg.com/
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Агенцията за планиране на Малта търси партньори 

 

Националната агенция за пространствено (морско, градско, селско) 
планиране на Малта (www.pa.org.mt) има интерес за включване в проектна 
идея по Програма „Интеррег Европа“ 2021-2027. 

Тематичните области, в които Агенцията желае да установи партньорства, са: 

 научен и иновационен капацитет; 
 зелени пътувания; 

 умни градове; 
 подобрено управление; 
 дигитализация; 
 образование и учене през целия живот; 
 култура и устойчив туризъм; 
 културно наследство; 
 здрави градове, зелени пространства; 
 благосъстояние чрез градско планиране; 
 интегрирано градско развитие. 

За контакти с Агенцията: Ms. Suzanne Gauci / Arch. Fleur-Marie Ebejer / 
Christopher Galea / Mary Anne Aquilin или на следните електронни 
адреси: eufunding.planning@pa.org.mt;   Suzanne.Gauci@pa.org.mt; 
 Fleur.ebejer@pa.org.mt;   Chris.galea@pa.org.mt ; Maryanne.Aquilina@pa.org.mt 
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Изпълнението на Програмите по ЕСИФ 2014- 2020 

На 31-ви януари Европейската 
комисия публикува Доклада си за 
2021 г. за изпълнението на 
Програмите съфинансирани по 
линия на Европейските структурни 
и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 
за периода 2014- 
2020 https://ec.europa.eu/transparen
cy/documents-
register/detail?ref=SWD(2023)22&lang
=en Докладът представя резултатите 
по Програмите докладвани от 
държавите- членки към 31-ви 
декември 2021 г., както и 
първоначален анализ на мерките в 
отговор на пандемията от COVID-19. 

Данните: 

Инвестициите по Програмите 
възлизат на 731 млрд. евро, от които 
535 млрд. евро са осигурени от ЕС. 
Общият планиран бюджет по ЕСИФ 
нараства с почти 90 млрд. евро, 
 предоставени по REACT-EU за 
борба с пандемията от COVID-19, 
както и по преходния период на 
Общата селскостопанска политика. 

По линия на фондовете по 
Политиката на сближаване, 
държавите -членки са получили над 
64 % от планираните от ЕС средства. 
Изплатените им през 2021 г. 66 млрд. 
евро представляват най-високото 
равнище на годишни плащания, 
извършени от Комисията през 
целия програмен период (64% от 
цялата планирана сума за периода 
2014-2020). В края на октомври 2022 
г., изплатените средства са в размер 
на 297 млрд. евро или около 74 % от 
планираните, 104 млрд. евро остават 
за разплащания. 

Общо разходите по проектите, 
избрани от държавите- членки за 
подпомагане до края на 2021 г., 

възлизат на 746 млрд. евро и 
съставляват 102% от общия размер 
на отпуснатите им средства. 

Фондовете (Европейския фонд за 
регионално развитие (ЕФРР); 

Европейския социален фонд (ЕСФ); 
Кохезионния фонд; Европейския 
земеделски фонд за развитие на 
селските райони (ЕЗФРСР) и 
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Европейския фонд за морско дело и 
рибарство (ЕФМДР)), са: 

 подкрепили над 4 млн. 
предприятия; 

 създадени са над 310 хил. нови 
работни места в различните 
региони на ЕС; 

 подобрена е енергийната 
ефективност на над 460 хил. 
домакинства; 

 увеличен е капацитета за 
производство на енергия от 
възобновяеми енергийни източници 

с над 3600 MW (равно на около 1 800 
вятърни турбини); 

 намалено е годишното първично 
енергийно потребление на 
обществените сгради с 2.6 
тераватчаса годишно (равносилно 
на количеството електроенергия, 
потребявано от около 720 хил. 
домакинства за цяла година); 

 нови 500 хил. потребители имат 
достъп до интелигентни 
електроенергийни мрежи; 

 оказана е подкрепа на 55.2 млн. 
души по осигуряване на заетост, 
социално приобщаване или 
образователни дейности; 

 подкрепени са над 2.3 млн. проекти 
в селскостопанския сектор и 
селските райони; 

 запазени са 44 хил. работни места и 
са създадени 6 хил. нови работни 
места в сектора на рибарството и 
аквакултурите; 

 64 % от общото население на 
селските райони (184.8 млн. жители) 
са били включени в над 3 650 местни 

групи за действие (МИГ) в рамките 
на подхода Лидер. 

В отговор на пандемията от COVID-
19, са финансирани здравни 
институции, изследователи, 
предприятия, служители и лица от 
рискови групи. По данни към 
октомври 2022 г., за „зелени 
инвестиции“ са насочени 7.1 млрд. 
евро, за цифровата икономика – 3.1 
млрд. евро; за подкрепа на 
предприятията и бизнеса - 8 млрд. 
евро; за здравния сектор – 7.1 млрд. 

евро и за мерки на пазара на труда - 
10 млрд. евро. 

В Австрия със средства по REACT-
EU от 1.4 млн. евро, е подпомогнато 
дружество за закупуване на машини 

за нова производствена линия на 
фотоволтаични модули, които могат 
да се интегрират във фасадите на 
сградите. Тези иновативни, 
интелигентни и естетични модули 
превръщат сградите в истински 
слънчеви електроцентрали. 
Благодарение на новата 
производствена линия 
фотоволтаичните модули за зимни 
градини, фасади, навеси за 
автомобили, покриви др. могат да се 
произвеждат автоматизирано. 

Напредъкът по основните области 
на политиката: 

1. Интелигентен растеж: 212 
млрд. евро за интелигентен 
растеж 
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До края на 2021 г. държавите- 
членки са предоставили 225 млрд. 
евро -110 % от общото наличното 
финансиране по проекти, а 131 
млрд. евро или 62 % от 
разпределените средства, вече са 
изплатени на бенефициентите. В 
сравнение с предходната година се 

наблюдава ръст от 8%. 

Финансираните проекти: 

 С помощта на ЕФРР стартиращо 
предприятие в Полша, разработва 
материал от биомаса, чрез 
използване на микроорганизми. 
Scoby Packaging Materials® е 
високоефективно нановлакно, 
отгледано посредством микроби, 
чрез вторично използване на 
отпадъци от храни или напитки. То 
може да се използва като 
алтернатива на пластмасовите 
опаковки -като съд за съхранение на 
храна, химични продукти, 
козметика и текстил. Продуктът е 
екологосъобразен и иновативен в 
световен мащаб; 

 Подкрепата от ЕФРР за германското 
предприятие KUNKEL + Partner, 
разположено в Северен Рейн-
Вестфалия, му позволява да 
продължи да разработва цинково-
въздушни акумулаторни батерии. 
Технологията е с висока енергийна 
плътност, позволява лесно 
рециклиране и е преди всичко 
много евтина. Оптимизираният 
акумулаторен елемент се 
произвежда в малки промишлени 
серии и се изгражда опитен образец 

с 72 елемента и общ капацитет от 7,2 
kWh. Разработката ще бъде 
внедрена в общинските комунални 
услуги на Щайнфурт, за временно 
акумулиране на излишната енергия 
от фотоволтаичната уредба с 
максимална мощност 100 kW. 

1. Устойчив растеж: 279 млрд. 
евро за устойчив растеж 

По проекти са предоставени 292 
млрд. евро -105% от целевото 
финансиране, плащанията по 
проектите са 174 млрд. евро -63 % от 
общата планирана сума. Наблюдава 
се значително нарастване на 
инвестициите в мрежови 
инфраструктури в транспорта и 
енергетиката, като са изразходвани 
71% от общите планирани средства. 

Финансираните проекти: 

 Проектът Peute Energy Center в 
Хамбург, Германия, стимулира 
използването на промишлена 
отпадна топлина за отопляване на 
три от районите на града. 
Благодарение на подкрепата на 
ЕФРР с подаването на промишлена 
отпадна топлина до сградите ще се 
избегнат около 8 500 тона емисии на 
CO2 годишно; 

 По линия на ЕФМДР е предоставена 
финансова подкрепа за 
проекта Alga4Food в Португалия, 
чиято цел е да се проучат ползите от 
ядливите макроводорасли по 
португалското крайбрежие и да се 
стимулират португалските 
домакинства да използват устойчиво 
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произведени макроводорасли за 
готвене. Екипът на Alga4Food 
съчетава наука и гастрономия, като 
анализира различни видове морски 
водорасли, за да определи техния 
вкус и хранителна стойност и да 
намери новаторски начини за 
използването им в португалската 

кухня; 
 Проектът MegaWattBlue търси 

решение на предизвикателство, 
което представлява оптимизираното 
използване на океанската енергия за 
покриване на потреблението на 
електроенергия на местните 
жители. Подпомаганият от ЕФРР 
проект разработва и пробира 
използващ приливно-отливните 
вълни генератор от второ поколение 
в естествена среда в Бретан, 
Франция. Прототипът позволява 
производство на електроенергия, 
което е 2.5 пъти по-голямо от това на 
конвенционален генератор, 
използващ приливно-отливните 
течения; 

 ЕФРР подпомага в България 
изграждането на междусистемния 
газопровод Гърция - България . 
Междусистемната връзка е в 
търговска експлоатация от 1 
октомври 2022 г. Тя има обща 
дължина 182 km и техническа 
пропускателна способност от 3 
млрд. кубични метра годишно, 
както и възможност за 
увеличаването й. При настоящите 

геополитически обстоятелства този 
стратегически инфраструктурен 
проект символизира значението на 
стратегическата автономност на ЕС 

по отношение на енергийните 
доставки и диверсификацията на 
източниците и маршрутите. 

1. Приобщаващ растеж: 173 
млрд. евро за приобщаващ 
растеж 

Финансираните проекти: 

 Литовско иновативно стартиращо 
предприятие разработва 
приложението Mindletic за 
укрепване на физическото и 

емоционалното здраве. 
Приложението помага на 
потребителите да определят 
емоционалния си статус, като 
отчита техния тонус и настроение. 
Екипът на Mindletic използва 
анонимизирани данни и се опитва 
да установи емоционалния баланс 
на потребителя. Mindletic е 
създадено съвместно със 
сертифицирани психолози и 
професионални организации в 
областта на психичното здраве; 

 По линия на ЕФРР се съфинансира 
създаването на 10 жилищни блока в 
град Zamość, Полша, близо до 
полско-украинската граница. В 
рамките на подкрепения по линия 
на CARE проект, една сграда е 
пригодена за жилищни нужди за 
бягащи от Украйна лица (жени с 
деца). Тя е адаптирана да изпълнява 
и социални функции - игрална зала 
за деца, център за интеграция с 
мултимедийна зала за срещи, 
помещение за пране и сушене, 
кабинети за специалистите, 
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оказващи съдействие на 
участниците в проекта (психолози, 
възпитатели, юристи и др.); 

 Над 9 000 украински бежанци ще се 
възползват от услугите, 
предоставяни по проект 
„Солидарност“ в България. С 
подкрепата на ЕСФ и REACT-EU 

проектът има за цел да помогне 
украинците да се установят в 
българска среда, като ги улесни в 
търсенето на работа. По линия на 
проекта, също така се осигурява 
психологическа подкрепа, 
персонализирано професионално 
ориентиране и подкрепа за наем на 
жилище. 

4. Укрепване на 
институционалния 
капацитет и ефикасна 
публична администрация: 
6.4 млрд. евро 

До края на 2021 г. по проекти са 
предоставени приблизително 7.2 
млрд. евро, което е 113 % от 
планираната сума. Плащанията са 
близо 3.7 млрд. евро-58 % от общо 
планираните. 

Финансираните проекти: 

 С финансиране от 32 млн. евро, 
проектът e-geodesia покрива 38.75 % 
от територията на Люблинското 
воеводство в Полша. Събрани са 
данни и документи и са 
цифровизирани картографски 
ресурси, за предоставянето на 
онлайн услуги, свързани със 
споделянето на данни от регистри, 

документация, както и на 
кадастрални карти; 

 Благодарение на подкрепата от 
ЕСФ, служители от публичния 
сектор в Малта изучават 
геопространствени технологии и 
събират и обработват географски 
данни. Обществените услуги 

разчитат все повече на тези 
технологии, тъй като чрез тях 
публичният сектор може да 
предоставя по-добра информация 
на отговорните лица, които взимат 
политическите решения. 

1. Териториално и градско 
развитие: 32 млрд. евро 

За периода 2014-2020 са планирани 
около 32 млрд. евро за интегрирано 
териториално развитие и устойчиво 
градско развитие. Закъсненията във 
финализирането на Стратегиите и 
изготвянето на процедурите за 
децентрализирано изпълнение 

забавят стартирането. 

До края на 2021 г. по линия на 
фондовете по Политиката на 
сближаване за проекти са 
предоставени 31.5 млрд. евро или 99 

% от планираното разпределение. 
Наблюдава се бързо увеличаване на 
равнището на разходите по 
проектите, като в края на 2021 г. са 
били изразходвани 52 % от 
планираните средства (17 млрд. 
евро), спрямо 39 % в края на 2020 г. 
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Чрез проектите, избрани по 
Стратегиите за интегрирано 
развитие, ще бъдат осигурени: 

 46 млн. м2 ремонтирано или 
новоизградено градско отворено 
пространство, достъпно за всички; 

 3.3 млн. м2 санирани или 
новопостроени обществени сгради и 
над 26 хил. санирани жилищни 
единици. 

Финансираните проекти: 

 В град Кадис, област Андалусия, 
Испания, по линия на ЕФРР е 
съфинансирано санирането на 100 
социални жилища. Проектът цели 
подобряване на енергийната 
ефективност и намаляване на 
емисиите на CO2 в сградите и в 
инфраструктурата и обществените 
услуги, както и намаляване на 
крайното потребление на енергия в 
жилищния сектор с 15 %; 

 Съфинансираният от ЕФРР проект 
„ Discovery Passage “ е част от друг 
за обновяване на градската среда в 
град Тарнов в Южна Полша. Новият 
научен и технологичен център 
предоставя информация за 
основните открития и изобретения, 
свързани с града и за техните 
автори. Центърът има за цел да 
развиe имиджа на града в областта 
на образованието, науката, 
технологиите и предприемачеството 
и да инициира сътрудничество 
между тях. 

6. Териториално 
сътрудничество: 13 млрд. 
евро 

До  края на 2021 г. по проекти са 
договорени 13.4 млрд. евро. 
Проектите са генерирали разходи в 
размер на 8 млрд. евро- 64 % от 
планираната сума. 

Финансираните проекти: 

 Тъй като изменението на климата не 
познава национални граници, 

проектите по Interreg финансират 
редица мерки за смекчаване на 
последиците от него и за 
устойчивост. По програмата за 
сътрудничество между Австрия и 
Унгария са финансирани проекти 
за устойчивост от наводнения за 
13 млн. евро. Най-забележителен е 
проектът SEDDON II , в рамките на 
който се подпомага управлението на 
речните наноси с цел подобряване 
на екологичното състояние и 
предотвратяване на риска от 
наводнения от река Дунав; 

 Програмата за сътрудничество 
между Чехия и Полша също 
подкрепи мерки за смекчаване на 
последиците от наводнения и мерки 
за подготвеност. Интервенциите 
повишават трансграничната 
готовност за предприемане на 
действия в кризисни ситуации, 
особено в случай на наводнения. 

Финансово изпълнение на ЕСИФ 
към 30 септември 2022 г.: 

http://www.nrmbg.com/
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Общият програмен ресурс 
(европейско и национално 
финансиране) за периода 2014-2020, 
за всички държави – членки възлиза 
на 736 млрд. евро, като за проекти са 
предоставени почти 773 млрд. евро. 
Разплатени са 483.8 млрд. евро или 
63% от планираните. 

Данните за България показват 
програмирани 13.148 млрд. евро, 
договорени по проекти са 11. 763 
млрд. евро или 89% от общия 
ресурс. По показателят договаряне 

единствено Австрия от държавите-
членки е с по-нисък резултат– 84%, а 
Латвия е с равен на българския. 

Първите места по договаряне заемат 
Гърция и Словакия, със 136%  и 
132%. 

Плащанията по проектите в 
България възлизат на 8.72 млрд. евро 
или 74% от договорения ресурс. В 
сравнение с 62% плащания към края 
на м. декември 2021 г., напредъкът 
от 12 пункта е доста сериозен. По 
този показател страната ни е в 
първата петица по усвояването на 
евроресурса, като с по-високи 
дялове са само Естония и Малта 

(78%) и Австрия и Холандия (75%).    

 

 

Италианска община търси партньор по програма ЕРАЗЪМ+ 

 

 
 

Италианската Община Нарни 
(Умбрия), търси партньори за 
консорциум в рамките на програма 
ЕРАЗЪМ+ (2023) - Европейски 

спортни събития с нестопанска цел. 

ТИП: Местни събития 

ИДЕНТИФИКАТОР: ERASMUS-
SPORT-2023-SNCESE. 

Проектът, със заглавие е 
ЕВРОПЕЙСКИ ГРАДСКИ ИГРИ НА 

ОТКРИТО (с акроним: G.E.C.O.), 
насърчава приемането на 
здравословен начин на живот и 
физическа активност, чрез 
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практикуване на спортове на 
открито, предназначени за градски 
и извънградски райони. 

Участващите европейски 
общини предоставят своите ресурси 
и територии, за да започнат набор 
от събития, във формат за 
непрофесионалисти (аматьори), в 
името на устойчивия спорт, като 
организират различни спортни 
прояви и се стремят към титлата 
„Европейски град на спорта на 
открито“. 

Проектът е с 
продължителност 12 - 18 месеца. 

Бюджет: 

Тип 1: за Европейски прояви: 200 000 
евро ( с от 3 до 5 партньори) 

Тип 2: за Европейски прояви: 300 
000  евро (с от 6 до 10 партньори) 

  Крайният срок за заявяване на 
интерес бе до 20 февруари 2023 г. 

Крайният срок за внасяне на 
предложения е 22 март 2023 г. 

  При интерес, или 
необходимост от допълнителна 
информация, можете да се свържете 
с лицето за контакт: Alessandro 
Fausti на 

адрес: alessandro.fausti@comune.narn
i.tr.it, с копие 
до: progetti@mindsrl.it, eupartners@m
indsrl.it 

Документът за заявяване на интерес 
можете да изтеглите от ТУК. 

 

БУРГАС И ОЩЕ 8 ЕВРОПЕЙСКИ ГРАДА УЧАСТВАТ В 

ПРОЕКТ ЗА ПРЕОЦЕНКА НА КЛИМАТИЧНАТА 

НЕУТРАЛНОСТ 

 

Стартира изпълнението на проекта 
„Преоценка на климатичната 
неутралност и качеството на 

градската среда в европейските 
крайбрежни градове“ – „Revaluing 
Urban Quality Climate Nеutrality in 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
mailto:alessandro.fausti@comune.narni.tr.it
mailto:alessandro.fausti@comune.narni.tr.it
mailto:progetti@mindsrl.it
mailto:eupartners@mindsrl.it
mailto:eupartners@mindsrl.it
https://www.namrb.org/uploads/tinymceup/files/2023/Fevruari/GECO_Partner_information_sheet_WWN.DOC
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European Waterfront Cities“ (Re-
value). Сред водещите партньори в 
него е Община Бургас. 

В консорциума, ръководен от 
Норвежкия университет за наука и 
технологии в град Олесун, участват 
26 партньора, представляващи 
органи на местни и регионални 
власти; научно-изследователски 
центрове; водещи университети и 
организации, специализирани в 
технологични иновации; 
организации, специализирани в 

прилагането на зелени решения и 
изпълнение на дейности за 
адаптиране на градската среда и 
смекчаване на последиците от 
климатичните промени. Те са от 
държавите Норвегия, Белгия, 
Португалия, Турция, Румъния, 
Чехия, Хърватска, Италия, България. 

В рамките на проекта Re-Value девет 
европейски морски и речни града 
ще демонстрират как климатичната 
неутралност и качеството на 
урбанистичната среда могат да 
бъдат постигнати чрез преоценка на 
връзката им с крайбрежието, 
укрепване на съпътстващите ползи 
и смекчаване на потенциални 
неблагоприятни въздействия. Това 
ще се случва чрез планиране на 
прехода за постигане на климатична 
неутралност. Градовете ще работят с 
дългосрочни планове за 
териториална трансформация, 
комбинирани с местно базирани 
крайбрежни демонстрационни 
пилотни дейности. 

Олесун (Норвегия), Брюж (Белгия), 
Бургас (България) и Римини 
(Италия) ще споделят опит и ще 
демонстрират в пълен мащаб как 
интегрираното градско планиране и 
проектиране може да бъде 
оптимално разгърнато за постигане 
на климатична неутралност и 

значително намаляване на емисиите 
парникови газове до 2030 г. 

В допълнение Кашкайш 
(Португалия), Констанца (Румъния), 
Измир (Турция), Писек (Чехия) и 

Риека (Хърватия) ще създадат, 
трансферират и разработят свои 
собствени сценарии за 
инвестиционни решения, базирани 
на данни, финансови и партньорски 
модели относно интегрираното 
градоустройствено планиране и 
проектиране, за да се ускори 
преходът им към климатична 
неутралност. 

Партньорството се координира от 
Норвежкия университет за наука и 
технологии (NTNU) и се финансира 
от програмата за финансиране на 
изследвания и иновации на 
Европейския съюз, покана 
"Градоустройство и проектиране за 
справедливи, устойчиви и 
неутрални по отношение на 
климата градове до 2030 г." 
(HORIZON-MISS-2021-CIT-02-01) по 
програма „Хоризонт Европа“. 

Проектът за интегрирано градско 
планиране за климатична 
неутралност ще продължи до 
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декември 2026 г., като можете да 
следите изпълнението му на 
следните линкове: 

Website (landing page): http://re-
value-cities.eu/ 

LinkedIn 
profile: https://www.linkedin.com/in
/re-value-cities-11b021264/ 

Twitter: https://twitter.com/revalueci
ties 

 

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИНДИКАТИВНА 

ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА "МОРСКО ДЕЛО И 

РИБАРСТВО 2014-2020 Г". ЗА 2023 ГОДИНА 

 

 
Управляващият орган на Програмата за  МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 

2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане Индикативна годишна 
работна програма за 2023 г. 

Индикативна годишна работна програма за 2023 г. може да видите ТУК. 

Писмени възражения, предложения и коментари по горепосочените 
документи могат да се изпращат до 17:00 ч. на 06.03.2023 г., на електронна 
поща pmdr@mzh.government.bg. 

EUMOFA публикува моментна снимка на веригата за 

доставка на рибарство и аквакултури във всяка държава-членка 

на ЕС 

EUMOFA публикува на уебсайта си актуализирани версии на профила 

на ЕС и профилите на държавите. EUMOFA Country Profiles предлага 

моментна снимка на веригата за доставка на рибарство и аквакултури във всяка 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
http://re-value-cities.eu/
http://re-value-cities.eu/
https://www.linkedin.com/in/re-value-cities-11b021264/
https://www.linkedin.com/in/re-value-cities-11b021264/
https://twitter.com/revaluecities
https://twitter.com/revaluecities
https://www.eufunds.bg/sites/default/files/uploads/pmdr/docs/2023-02/%D0%9A%D0%9D_%D0%98%D0%93%D0%A0%D0%9F%202023%20-%2010.02.2023%20%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0-2_0.xlsx
mailto:pmdr@mzh.government.bg.
https://www.eumofa.eu/the-eu-market#euFishMarket
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https://www.eumofa.eu/the-eu-market#countryProfiles
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държава-членка на ЕС, предоставяйки данни и информация, наред с другото, 

за техните риболовни флоти, търговски потоци, организации на 

производители и поведение на потребителите. 

 

Профилът на ЕС е достъпен на английски език, а профилите на 

държавите са достъпни на английски и на официалния език на съответната 

държава, в т. ч. на български език. 

Данните за България сочат, че тя е второстепенен производител на 

рибни продукти в ЕС. Що се отнася до производството на аквакултури, през 

2020 г. тя се нарежда на 18-то място сред 27-те страни производителки от ЕС. 

Цялата информация е налична на: https://www.eumofa.eu/bg/the-eu-

market#countryProfiles 

 

Предоставянето на БФП по Европейските програми за 

периода 2021 – 2027 
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На 13 февруари влезе в сила 
Постановление № 23 за определяне 
на детайлни правила за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ (БФП) по 
Програмите, финансирани от 
Европейските фондове при 
споделено управление (ЕФСУ) за 
програмен период 2021 - 2027 г. 

Нормативният акт регламентира: 

 детайлните правила за предоставяне 
на БФП по програмите, 
финансирани от ЕФСУ; 

 оценката на проектните 
предложения при процедурите чрез 
подбор и на директно предоставяне; 

 правила за осигуряване на 
видимост, прозрачност и 
комуникация при предоставянето 
на БФП. 

 Предоставянето на БФП: 

 БФП се предоставя, чрез: 
o подбор на проектни предложения, 

включително на интегрирани 
проектни предложения; 

o подбор на проектни предложения в 
изпълнение на одобрени по реда на 
Закона за регионалното развитие и 
актовете по прилагането му 
концепции за интегрирани 
териториални инвестиции (ИТИ); 

o директно предоставяне на 

конкретен бенефициент, 
включително за проектни 
предложения в изпълнение на 
одобрени концепции за ИТИ; 

 БФП се предоставя от ръководителя 
на управляващия орган (УО) с 
административен договор. Срокът 
на административния договор, 
спира да тече: 
 
 

o при прекратяване на процедурата за 

възлагане на обществена поръчка – 
от датата на влизане в сила на 
решението за прекратяване на 
процедурата до откриването на нова 
процедура за възлагане на 
обществена поръчка със същия 
предмет, но за не повече от два 
месеца; 

o когато решението за определяне на 
изпълнител се обжалва – от датата, 
на която е образувано 
производството по обжалване, до 
окончателното решаване на спора; 
когато е допуснато предварително 
изпълнение на решението за 
определяне на изпълнител – от 
датата, на която е образувано 
производството по обжалване, до 
влизане в сила на определението, с 
което е допуснато предварителното 
изпълнение; 

o когато се обжалва друго решение, 
действие или бездействие на 
възложителя и е наложена временна 
мярка „спиране на процедурата“ – 
от датата, на която е образувано 
производството по обжалване, до 
окончателното решаване на спора. 

 За всяка процедура за предоставяне 
на БФП, ръководителят на УО, 
утвърждава насоки и/или друг 
документ, определящи условията за 
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кандидатстване и условията за 
изпълнение на одобрените проекти. 
Кандидатите могат да искат 
разяснения по документите в срок 
до три седмици преди изтичането 
на срока за кандидатстване. 
Разясненията се дават в 10-дневен 
срок от получаване на искането, но 

не по-късно от две седмици преди 
изтичането на срока за 
кандидатстване, по отношение на 
условията за кандидатстване, не 
съдържат становище относно 
качеството на проектното 
предложение и са задължителни за 
всички кандидати; 

 При кандидатстването и 
предоставянето на БФП, УО няма 
право да изисква представяне на 
документи, когато данните в тях са 
достъпни чрез публичен безплатен 
регистър или когато информацията 
или достъпът до нея се предоставя 
от компетентния орган на 
управляващия орган по служебен 
път; 

 С мотивирано решение, 
ръководителят на УО може да 
прекрати процедура за 
предоставяне на БФП при обявено 
извънредно положение или когато е 
настъпило бедствие, съгласно 
Закона за защита при бедствия с цел 
осигуряване на финансиране 
съобразно необходимостта от мерки 
и за преодоляване на настъпилите 
последици; 

 Проектните предложения се подават 
чрез формуляр за кандидатстване в 
срок не по-кратък от 60 дни, а за 
инфраструктурни проекти – от 90 

дни. По изключение срокът за 
подаване на проектни предложения 
може да бъде съкратен с до 30 дни. 
Срокът за кандидатстване не може 
да бъде по-кратък от 90 дни, а за 
инфраструктурни проекти – от 120 
дни, когато съответната процедура 
не е била включена в публикуваната 

индикативна годишна работна 
програма или когато е извършено 
изменение на индикативната 
годишна работна програма, с което 
са променени: 

o целите на процедурата; 
o начинът на провеждане на 

процедурата – при промяна от 
процедура чрез директно 
предоставяне на процедура чрез 
подбор; 

o допустимите кандидати по 
процедурата – при включване на 
нови допустими кандидати. 

 Срокът за подаване на проектни 
предложения може да се удължава: 

o при изменение на документите по 
чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕФСУ на 
основанията, посочени в чл. 26, ал. 7, 
т. 1 и 2 от ЗУСЕФСУ; 

o когато в срок до три дни преди 
изтичането на срока за 
кандидатстване няма постъпили 
проектни предложения или всички 
проектни предложения са 
оттеглени; 

o когато общият размер на заявената 
безвъзмездна финансова помощ по 
подадените в рамките на срока за 

кандидатстване проектни 
предложения е по-малък от бюджета 
на процедурата; 
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o когато с изменение на 
индикативната годишна работна 
програма се отменя обявяването на 
друга процедура за финансиране на 
същите допустими дейности; 

o когато е налице пълно или частично 
нефункциониране на 
информационни системи или 

регистри, данните от които са 
необходими при кандидатстване по 
процедури за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ. 

Оценката на проектни предложения 

по процедура чрез подбор: 

 За всяко проектно предложение, 
подадено в срок се прави оценка на 
административното съответствие и 
допустимостта, техническа и 

финансова оценка, и класиране за 
определяне на проектни 
предложения, за които се 
предоставя финансова помощ; 

 Оценяването и класирането на 
проектните предложения се 
извършва до три месеца от 
назначаването на комисията за 
оценка; 

 Когато при оценката на 
административното съответствие и 
допустимостта се установи липса на 
документи и/или друга 
нередовност, комисията изпраща на 
кандидата уведомление за 
установените нередовности и 
определя разумен срок за тяхното 
отстраняване, който не може да бъде 
по-кратък от една седмица; 

 Въз основа на извършената оценка 
на административното съответствие 

и допустимостта комисията изготвя 
списък на проектните предложения, 
които не се допускат до техническа 
и финансова оценка. В списъка се 
посочват и основанията за 
недопускане. Списъкът се 
публикува на интернет страницата 
на съответната програма и в ИСУН, 

а за недопускането се съобщава на 
всеки от кандидатите, включени в 
списъка. Кандидат, чието проектно 
предложение е включено в списъка 
може писмено да възрази пред 
ръководителя на УО в едноседмичен 
срок от съобщаването; 

 Техническата и финансова оценка 
на проектните предложения се 
извършва по критерии и методика, 
определени в Насоките за 
кандидатстване. За финансиране се 
одобряват в низходящ ред 
проектните предложения, чиято 
оценка е по-голяма или равна на 
минимално допустимата оценка до 
покриване на общия размер на 
финансовите средства по 
съответната процедура. При 
оценката оценителната комисия 
може да изисква допълнителна 
пояснителна информация от 
кандидатите, като срокът за 
представянето й не може да бъде по-
кратък от една седмица; 

 Въз основа на резултатите от 
оценката комисията изготвя 
оценителен доклад до ръководителя 
на УО, който включва: 

o списък на предложените за 
финансиране проектни 
предложения, подредени по реда на 
тяхното класиране, и размера на 
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БФП, която да бъде предоставена за 
всяко предложение; 

o списък с резервните проектни 
предложения, които успешно са 
преминали оценяването, но за които 
не достига финансиране, подредени 
по реда на тяхното класиране; 

o списък на предложените за 

отхвърляне проектни предложения 
и основанието за отхвърлянето им, 
включващ проектни предложения, 
отхвърлени на етап техническа и 
финансова оценка; 

o списък на проектните предложения 
с прекратено производство; 

o списък на оттеглените по време на 
оценката проектни предложения. 

Оценката на проектни предложения 
по процедура на директно 
предоставяне: 

 Поканата за участие в процедура се 
публикува в ИСУН заедно с 
документите по ЗУСЕФСУ, както и 
на интернет страницата на 
съответната програма; 

 Оценяването на проектно 
предложение се извършва в срок до 
три месеца от датата на подаването 
му или от крайния срок за 
подаването му, ако такъв е посочен в 
документите; 

 При установяване на нередовности, 
съответният УО изпраща на 
конкретния бенефициент 
уведомление и определя разумен 
срок за тяхното отстраняване, който 
не може да бъде по-кратък от една 
седмица. 

Осигуряването на видимост, 
прозрачност и комуникация: 

 УО ежегодно изготвя индикативна 
годишна работна програма (ИГРП) 
за следващата календарна година, 
която включва планираните 
процедури за предоставяне на БФП; 

 Проектът на ИГРП се публикува за 
коментари на електронната 
страница на съответната програма и 
на Единния информационен портал 
не по-късно от 1 октомври всяка 
година за срок, не по-кратък от 20 

дни. След съгласуването й, УО 
публикува ИГРП на интернет 
страницата на съответната 
програма, не по-късно от 30 ноември 
всяка година; 

 УО организира координирано с 
мрежата от информационни 
центрове разяснителна кампания, 
насочена към потенциалните 
кандидати, в 30-дневен срок от 
датата на публикуване на обявата за 
откриване на процедурата за 
подбор на проекти; 

 До 30 дни от датата на сключване на 
административния договор, 
управляващият орган организира 
въвеждащо обучение за 
бенефициентите за изпълнение на 
проектите по съответната 
процедура. 
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С промяна в Програмата за морско дело и рибарство 2014-

2020 г. ще се подпомагат операторите в сектор „Рибарство“, 

заради последиците от войната в Украйна 

 
Промяна в Програмата за морско 
дело и рибарство 2014-2020 г. 
(ПМДР) ще даде възможност за 
подпомагане на операторите в 
сектор „Рибарство“ във връзка с 
последиците на войната на Русия 
срещу Украйна. Ръководителят на 
УО на Програмата Георги Събев 

изпрати официалното заявление за 
изменение. То предвижда 
включване на четири нови 
компенсаторни мерки, като 
средствата, пренасочени за 
компенсиране на работещите в 
сектора, възлизат на 13 197 850 лв. 
безвъзмездна финансова помощ. 
Промяната беше съгласувана в 
рамките на неформалните 
преговори с Европейската комисия, 
след което бе официално изпратена 
за одобрение. 

Изменението на Програмата 
позволява да се предоставя 

обезщетение за временно 
преустановяване на риболовните 
дейности, за пропуснати приходи и 
за допълнителните разходи, 
причинени от сътресението на 
пазара в под-секторите риболов, 
аквакултури и преработка. 

Продължава приемът на проекти за 
предоставяне на компенсации за 
временно преустановяване на 
риболовна дейност. Той стартира 
през декември, а крайният срок е 
30.03.2023 г. 

Предстои обявяването на приеми за 
подпомагане на операторите в 
подсектор „Риболов“, за горива, за 
под-сектор „Аквакултури“ ще може 
да се кандидатства за подкрепа за 
фураж и горива, а за подсектор 
„Преработка“ - за суровини (риба и 
рибни продукти) и гориво. 
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Коментирайте Насоките за кандидатстване по Програмата 

за сътрудничество с Румъния 2021-2027 

Публикуван е проект на Насоки за 
кандидатстване по Приоритет 2 

„По-зелен регион“ по Програма 
Интеррег VI-A Румъния-България 
2021-2027 
на: https://interregviarobg.eu/en/lau
nching-for-public-consultation-of-the-
applicants-guide-dedicated-to-the-
competitive-call-for-operations-under-
po-2-in-the-context-of-interreg-vi-a-
romania-bulgaria-programme 

Предвижда се проекти да се 
депозират и по двете специфични 
цели на Приоритета, за насърчаване 
на адаптирането към изменението 
на климата и предотвратяване на 
риска от бедствия и за подобряване 

на защитата и опазването на 
природата, биоразнообразието и 
зелената инфраструктура, 
включително в градските райони, и 
намаляване на всички форми на 
замърсяване. 

Допустими за подкрепа, ще са 
следните кандидати: 

 Национални, регионални и местни 
публични органи, институции, 
администрации, агенции, 
включително органи, регулирани от 
публичното право, окръжни/ 
областни съвети, местни 
съвети/ общини, образователни и 
изследователски институции и др.; 

 Търговски камари и агенции за 
регионално развитие; 

 Неправителствени организации 
(сдружения или фондации); 

 Служби/ териториални поделения 
на национални/ регионални органи 
и други публични власти, работещи 
по темите от приоритета в 
програмната област; 

 Кандидатите следва да са от 
допустимите области на подкрепа 
по Програмата и да са собственици 
на инфраструктурата обект на 
инвестиционна дейност; 

 По проектите ще могат да участват 
максимум 5 партньора, като поне 
един от тях следва да е от всяка 
държава - членка, участваща в 
Програмата. 
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Допустими за подкрепа 
индикативни видове дейности: 

Специфична цел 2.4.: Насърчаване на 
адаптирането към изменението на 
климата и предотвратяването на 
риска от бедствия и устойчивостта, 
взимайки предвид екосистемните 
подходи: 

 Подкрепа за поведенческа промяна, 
чрез повишаване на осведомеността, 
изграждане на мрежи от общности и 
заинтересовани страни и прилагане 
на образователни дейности за това 
как да се адаптират към негативните 
последици от изменението на 
климата, особено сред местните 
общности, туристическия сектор и 
собствениците на гори; 

 Разработване на съвместни методи и 
инструменти за подобряване на 
капацитета за планиране, вземане 
на решения и намеса на съответните 
заинтересовани страни, 
включително обществена 

ангажираност, в адаптирането към 
изменението на климата (напр. 
идентифициране, оценка на 
нуждите, проектиране и прилагане 
на съвместни трансгранични 
стратегии, планове за действие, 
процедури, методологии, политики, 
инструменти, системи за 
наблюдение и др.); 

 Разработване на методи и 
инструменти в подкрепа на 
планирането на адаптацията и 
вземането на решения относно 
мерките за адаптиране към 
изменението на климата; 

 Идентифициране, оценка и 
намаляване на отрицателните 
последици от изменението на 
климата върху социално-
икономическите дейности в района; 

 Прилагане на съвместни 
екосистемни мерки за адаптиране 
към изменението на климата, като 

например: 
 Мерки за повторно залесяване и 

опазване на горите, включително 
прилагане на системи за 
наблюдение на горите в общността; 

 Предотвратяване и обръщане на 
процеса на „опустиняване“ чрез 
интегрирано управление на земята 
и водата (напр. защита на 
растителната покривка, засаждане 
на дървета, създаване на семенни 
банки, обогатяване на почвата с 
хранителни вещества, повторно 
въвеждане на избрани видове, 
изграждане на зелени „буферни 
зони“); 

 Подпомагане на управлението на 
водата и земята чрез зелени 
решения (например: реки, 
възстановяване на потоци и 
озеленяване на природата, зелени 
решения за дренажни системи, 
натурализирани езера за дъждовна 
вода и др.). 

Специфична цел: 2.7 Подобряване 
защитата и опазването на природата, 
биоразнообразието и зелената 
инфраструктура, включително в 
градските райони, и намаляване на 
всички форми на замърсяване: 

 Насърчаване и улесняване 
участието на гражданите в 
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опазването на биоразнообразието, 
включително неговото устойчиво 
използване; 

 Опазване на биоразнообразието и 
местообитанията, чрез прилагане на 
най-добри практики от 
правителствени агенции, 
изследователски институти, 

неправителствени организации, 
както и с активно участие на 
гражданското общество; 

 Опазване и възстановяване на 
природата и биоразнообразието, 
намиращи се в и в близост до 
населени места, чрез създаване на 
екологични коридори, зелени 
мостове, еко-пасажи, зелена 
инфраструктура и др.; 

 Подкрепа за събиране на данни и 
обмен на информация по 
отношение на биоразнообразието от 
двете страни на границата; 

 Съвместна оценка, подобряване и 
насърчаване на екосистемните 
услуги на местно и регионално ниво 
в трансграничен контекст; 

 Развитие и подобряване на 
екосистемите (като гори, гористи 
местности, реки, езера, крайбрежия, 
влажни зони, мочурища, градски 
паркове, обработваеми земи и т.н.) 
за подобряване на техните 
потенциални ползи за обществено, 
за подпомагане на 
биоразнообразието и намаляване на 
замърсяването; 

 Споделяне на добри практики и 

прилагане на екологични и 
иновативни решения; 

 Подпомагане на създаването на 
банки за семена, възстановяване на 

почвената органична материя и 
организми, които насърчават 
установяването и растежа на по-
високи растения и повторно 
въвеждане на избрани видове; 

 Развитие на зелени инфраструктури 
и подкрепа на биоразнообразието и 
опазване на природата в населените 

места, включително чрез: 
озеленяване на покриви и фасади, 
градинарство, насърчаване на 
зелени екологични решения за 
замяна на пестициди и хербициди в 
градските райони и др.; 

 Развитие на зелени площи, 
включително връзки между зелени 
площи (градски паркове, зелени 
спортни съоръжения, гори, 
зеленина на брега на река); 

 Повишаване на осведомеността за 
ползите от зелените площи, 
включително в градските райони, 
насърчаване на местни действия за 
по-екологични селища и 
рехабилитация на изоставени 
индустриални зони, насърчаване на 
промяна в поведението по 
отношение на подобряване на 
защитата и опазването на природата 
и биологичното разнообразие и 
намаляване на замърсяването; 

 Подобряване на контрола на 
замърсяването, чрез подкрепа на 
инвестиции в мониторинг и 
събиране на данни за замърсяването 
на въздуха, почвата и водата, 
особено в градските райони, 

включително чрез създаване на 
инструменти за измерване на 
качеството на въздуха, почвата и 
водата и предоставяне на данни в 
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реално време (напр. мрежи от 
сензори и приложения и 
платформи, позволяващи 
докладване от обществеността). 

Общият бюджет на поканата е 
44 126 637 евро. За подкрепа по Цел 
2.4. са заделени 9 126 637 евро, а по 
Цел 2.7. - 35 млн. евро. Предвижда се 
задължителен собствен принос от 
кандидати от 2%. 

По поканата ще се финансират: 

 „Меки“ мерки: Продължителност 
на проектите до 18 месеца, бюджет 
от 300 001 евро до 1 млн. евро. 

 „Твърди“/Инвестиционни мерки : 
Продължителност на проектите до 
36 месеца, бюджет от 500 хил. евро 
до 2 млн. евро. 

Кандидатстването ще е на 
английски език, онлайн, в срок от 4 
месеца от обявяването на поканата. 

Коментари и предложения по 
проекта на Насоките се депозират 
на: robg@mdlpa.ro  до 15 март 2023 г. 

 

23 март 2023 г.: BlueInvest E-Pitching сесия 

 
 
BlueInvest и EBI (European Boating Industry) организират BlueInvest E-

Pitching сесия на 23 март 2023 г. от 16:00 до 17:00 ч., на която ще представят  5 

иновативни малки и средни предприятия за осигуряване на потенциални 

партньори. 

На този етап организаторите информират само за датата на събитието, 

като подробности ще бъдат оповестени по-късно. 

 За регистрация тук. 
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Мисия на ЕС „Възстановяване на нашия океан и води“: 20 

нови проекта за възстановяване на синята ни планета до 2030 г. 

 

 
 

20 мултинационални проекта 

ще получат над 117 милиона евро, за 

да допринесат за целите на мисията 

на ЕС „Възстановяване на нашия 

океан и води“: защита и 

възстановяване на 

биоразнообразието, намаляване на 

замърсяването, подкрепа на 

устойчива синя икономика. 

Проектите събират 297 партньори 

от 39 държави, включително 

повечето от държавите-членки на 

ЕС. Пълен списък проектите може 

да видите публикуван на уебсайта 

на програмата. Финансирането е от 

Horizon Europe, програмата на ЕС за 

научни изследвания и иновации. 

Някои от тези проекти бяха 

представени на първия годишен 

мисионерски форум, който се 

проведе на 17 февруари т. г. в 

Брюксел. Форумът събра общността 

от заинтересовани страни, 

участващи в мисията, с 

представители на институции на 

ЕС, национални и регионални 

публични органи, организации, 

МСП и др. На него беше направена 

равносметка на първата година от 

изпълнението на мисията и бяха 

представи вдъхновяващи 

инициативи и проекти. Той също 

така отбеляза достигането на нов 

крайъгълен камък: повече от 200 

действия, обещани в подкрепа на 

Хартата на мисията, които 

допринасят за успешното 

изпълнение на мисията. 

Мария Габриел, комисар по 

иновациите, научните изследвания, 

културата, образованието и 

младежта, заяви: 

„Повече от 200 действия, от 

градове до региони, от 

университети до НПО, от 

изследователски институти до 
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фондации, бяха обещали да 

допринесат за целите на 

нашата мисия 

„Възстановяване на нашия 

океан и води“. Днес 

подновявам нашата покана 

към всички да бъдат част от 

четирите общности на 

Lighthouse във всички морета, 

океани и основни речни 

басейни на ЕС!” 

Виргиниус Синкевичюс, 

комисар по околната среда, 

океаните и рибарството, 

каза: „Тази мисия е повече от 

навременна или уместна. Тази 

мисия е спешна. Запазването и 

възстановяването на здравето на 

нашия океан и води е свързано със 

запазването на нашия живот и на 

целия живот на тази планета. 

Обединявайки усилията си, ще 

възстановим морските 

местообитания, ще върнем рибните 

популации и ще направим нашата 

синя икономика по-устойчива. 

Благодарение на проекти, 

финансирани от ЕС, изследвания, 

граждански активизъм и нарастващ 

брой организации, ние сме на път 

да постигнем тази критична мисия.” 

Какво се очаква да постигнат 

проектите? 

 1.      Проекти за защита и 

възстановяване на нашия океан и 

води 

Два проекта са насочени към 

подобряване на екологичното 

състояние на морските екосистеми. 

BLUE4ALL има за цел да постигне 

ефективно, ефикасно и устойчиво 

управление на защитените морски 

зони (MPA) и мрежи от MPA чрез 

целенасочени действия в 25 обекта и 

живи лаборатории. Проектът 

OCEAN CITIZEN тества 

усъвършенствана програма за 

възстановяване, базирана на силни 

екологични и социални 

взаимовръзки. Той проправя пътя 

към „градинарите на морето“, 

чиито умения и опит ще прилагат 

екоинженерни подходи към 

риболова и аквакултурите, като 

същевременно повишават улавянето 

на въглерод в морските 

местообитания. 

 Някои проекти са насочени 

към конкретни морски басейни: 

 В басейна на река Дунав 

проектът DANUBE 4ALL ще тества и 

демонстрира базирани на 

природата решения за подобряване 

на състоянието на свободното 

протичане на реките и заливните 

низини, за намаляване на рисковете 

от наводнения и засушаване и за 
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поддържане на непрекъснатостта на 

местообитанията. Проектите DALIA 

ще предоставят инструмент за 

подпомагане на вземането на 

решения за защита на 

сладководните екосистеми и 

свързаност на екосистемите и ще 

подобрят защитата на местните 

общности и екосистеми от 

екстремни събития и заплахи от 

замърсяване, в съответствие с 

прилагането на Рамковата 

директива за водите. 

В Атлантическия и 

Арктическия басейн проектът 

CLIMAREST разработва 

възстановителни сценарии, 

базирани на природата, вариращи 

от високоарктическия Свалбард (79° 

N) на север до архипелага Мадейра 

(33° N) на юг. A-AAGORA се 

фокусира върху базирани на 

природата решения за повишаване 

на устойчивостта към изменението 

на климата и смекчаване на 

въздействието му в крайбрежните 

райони. 

2.      Проекти за борба със 

замърсяването 

Проектът REMEDIES ще 

наблюдава пластмасовите отпадъци, 

тяхното събиране и валоризация и 

предотвратяването на 

разпространението на 

неразградими пластмаси чрез 

картографиране на 170 km2 за 

пластмасови отпадъци. Планира да 

достигне до около 100 000 граждани, 

да събере около 400 тона 

пластмасови отпадъци и да изгради 

пътища за превенция на 

пластмасата чрез мащабиране и 

репликация в 33 средиземноморски 

държави. 

Проектът SEACLEAR2.0 се 

занимава с пълния цикъл на 

морските отпадъци, съчетавайки 

подходи за роботи и ангажиране на 

гражданите. 

3.      Проекти в подкрепа на 

устойчива синя 

икономика 

 Проектите OLAMUR и ULTFARMS 

разработват няколко пилотни 

проекта в Балтийско и Северно море 

за тестване на решения за морска 

аквакултура с ниско въздействие и 

многоцелево използване на 

морското пространство. 

  4.      Проекти за развитие на 

европейския цифров океан 

 Digital Twin Ocean е 

интерактивна цифрова реплика на 

Ocean за по-добро вземане на 

решения. Предоставяйки огромни 

количества данни, модели и 

изкуствен интелект, той ще позволи 

възпроизвеждането на свойствата и 

поведението на морските системи, 
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включително океански течения и 

вълни, морски живот и човешки 

дейности. Този инструмент ще бъде 

полезен за учени и политици, за да 

тестват различни сценарии и да 

проектират най-ефективните 

начини за възстановяване на 

морските и крайбрежните 

местообитания, подкрепа на 

устойчива синя икономика и 

адаптиране към променящия се 

климат. 

Проектите EDITO-Model Lab и 

EDITO-INFRA ще положат основите 

за следващото поколение цифрови 

океански модели на ЕС. Те ще 

разработят публичната 

инфраструктура на ЕС за 

цифровизация, комбинирайки и 

интегрирайки ключови компоненти 

на услугата като морската служба 

Коперник (CMS) и Европейската 

мрежа за морско наблюдение и 

данни (EMODnet) в единна цифрова 

рамка, която може да бъде 

мащабирана. 

5.      Проекти за включване на 

граждани, ключови 

съюзници на мисията 

Във всички проекти се 

насърчава активното участие на 

гражданите. Проектът FLOW ще 

даде възможност за съвместна 

собственост, съвместно изпълнение 

и съвместна отговорност на младото 

поколение в действията за 

възстановяване на нашия океан и 

води. Проектите OTTERS ще 

насърчат и разширят гражданските 

научни инициативи в морските и 

сладководни области. Инициативата 

Plastic Pirate ще разшири сферата си 

на дейност и ще ги разшири в цяла 

Европа (“GO EUROPE!”). Това е 

кампания за европейска гражданска 

наука, в която училищни класове и 

младежки групи събират 

пластмасови проби от потоци и 

реки и документират откритията си. 

След това събраните данни се 

анализират от учени и 

изследователи. 

 Заден план 

 Стартирала през септември 

2021 г., мисията на ЕС 

„Възстановяване на нашия океан и 

води“ има за цел да защити и 

възстанови здравето на нашия океан 

и води чрез научни изследвания и 

иновации, ангажираност на 

гражданите и инвестиции в синята 

икономика. Мисията подкрепя 

регионалното ангажиране и 

сътрудничество чрез базирани на 

района „фарове“ в големи морски и 

речни басейни: Атлантически-

Арктически, Средиземно море, 

Балтийско-Северно море и Дунав-

Черно море. Фаровете на мисията са 

места за пилотиране, 
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демонстриране, разработване и 

внедряване на дейностите на 

мисията в моретата и речните 

басейни на ЕС. 20-те проекта бяха 

избрани след покана за набиране на 

предложения, стартирана през 2021 

г. Избраните проекти получиха най-

високи оценки при партньорска 

оценка, проведена от независими 

експерти. Проектите наскоро 

подписаха своите споразумения за 

безвъзмездни средства с Комисията 

и следователно могат да започнат 

своите дейности. Платформата за 

изпълнение на мисията също ще 

започне своята работа през 

февруари 2023 г. Тя ще действа като 

обслужване на едно гише за 

координиране и интегриране на 

действия и дейности във всички 

фарове на мисията. 

Повече информация: 

-          Уебсайт на мисията на ЕС 

„Възстановяване на нашия 

океан и води“; 

-          Виртуална изложба на 

проекта Mission Ocean; 

-          Преглед на проекти. 

 

 

Община Бургас внедри в работния процес система за 

управление с поглед (eye tracker) на компютър или таблет 

 

Община Бургас внедри в работния 
процес най-новата и дългоочаквана 
придобивка - система за управление 
с поглед (eye tracker) на компютър 
или таблет. Така администрацията 
се превръща в първата в страната, а 
и една от първите в света публични 
институции, която въвежда подобно 
решение. 

Целта е създаване на достъпна 
виртуална и информационна среда 
за хора с физически, сетивни и 
интелектуални дефицити. Освен 
подобряването качеството на живот 
през повишаване на 
самостоятелността и намаляване 
разходите за чужда помощ, се 
осигурява среда за обучение и 
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изпробване на различните 
технологии както от целевата група, 
така и от настоящи и бъдещи 
работодатели. 

Новата система ще се използва в 
четири насоки. Първата, разбира се, 
е достъп до информация и 
административни услуги от хора със 
силно намалена подвижност или 
такива със когнитивни проблеми. 
Чрез устройството те могат да 
подадат нужното заявление или 
искане и да намерят точното 

съдържание без да се налага дори да 
докосват клавиатура, мишка или 
сензорен екран. Единственото, което 
е необходимо, е ползвателят да 
погледне и задържи погледа си 
върху желания обект - системата се 
грижи за останалото. 

Втората насока за използване на 
системата за управление с поглед е 
за нуждите на администрацията. 
Общинските експерти ще тестват и 
развиват новите приложения за 
съвместимост и избягване на 
технически проблеми. Целта е да се 
гарантира безотказен достъп за 
всички. По време на работния 
процес служителите ще повишат 
знанията и информираността си в 
сферата "равни възможности за 
всеки". 

Тези знания и умения ще бъдат 
особено ценни при третата насока - 

застъпничество пред работодатели и 
бизнес партньори за доверие и 
предоставяне на шанс за 
професионална реализация на 
представители от целевата група. 
Внедряването на системата е в пряка 
връзка с две от ключовите цели на 
Европейския съюз по отношение на 

хората с увреждания - достъпно 
цифрово съдържание, качествени и 
високоплатени работни места. На 
компаниите, които развиват своята 
дейност или тепърва предстои да 
навлязат на територията на 
общината, ще се демонстрира 
нагледно как да приспособят своите 
продукти и услуги, както и 
работните си места, за да са 
достъпни и използваеми от всички. 

Четвъртата насока е най-
авангардна. При нея ще се 
използват алгоритми на изкуствен 
интелект за наблюдение и събиране 
на данни за потребителското 
поведение при използване на 
съдържанието на интернет 
страницата на Община Бургас. 
Анализите ще показват кои обекти 
привличат най- голямо внимание и 
при кои услуги има затруднения 
при използване. 

Системата вече е тествана и 
калибрирана и е налична при 
заявяване от началото на 
календарната година. 
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Откриват ветроходния сезон в България с регата „3 март“ 

 

На 3 март лодки Ял 6 откриват 
ветроходния сезон в България с 
регата „3 март“. 
Състезанието е държавно 
първенство за ветроходци за всички 
възрасти в клас Ял 6 и ще се проведе 
във Варненското езеро в акваторията 
на водната база на СК Черно море 
Бриз, който е домакин на проявата, 
съобщават организаторите. 

Организатори са Морски клуб 
Приятели на морето и СК Черно 

море Бриз със съдействието на 
община Варна и българска 
федерация ветроходство. 

Очакват се екипажи от София, 
Балчик, Варна, Казанлък, Бургас, 
Видин, Козлодуй, Шумен, 
Търговище и Силистра. 

В трите състезателни дни са 
предвидени 7 гонки, като регатата е 
валидна при проведени най-малко 3 
гонки. 

Главен съдия на проявата е Росен 
Марангозов, а протестната комисия 
ще се ръководи от Тодор Иванов. 

Стартът е в 11 ч на връх 
националния ни празник 3 март, а 
награждаването на медалистите е в 
неделя от 16 ч. 

ПРОГРАМА 

02.03.2023 г. Посрещане – СК „Черно 
море-Бриз“ 
14.00 – 18.00 ч. – Обмер и 
регистрация 

03.03.2023 г. 08:00 – Обмер и 
регистрация 
09.00 – Техническа конференция 
10.00 – Откриване 
11.00 – Старт на първа гонка за деня 

04.03.2023 г. 
10.00 – Старт на първа гонка за деня 

05.03.2023 г. 
10.00 – Старт на първа гонка за деня 
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16.00 – Закриване 
Организаторите си запазват правото 

на промени. 

Проектът на Морски пространствен план на Република 

България 2021-2035 г. е окончателно приет от Националния 

експертен съвет по устройство на територията и регионална 

политика 

 

Националният експертен съвет по 
устройство на територията и 
регионална политика (НЕСУТРП) 
прие окончателния проект на 
Морски пространствен план на 
Република България с времеви 
хоризонт до 2035 г. Това е една от 
последните стъпки от процеса по 
разработване и съгласуване на 
първия по рода си национален 
стратегически документ, 
разглеждащ морската акватория на 
страната. Предстои внасянето му за 
одобрение в Министерски съвет. 
Интегрираната политика за морско 
пространствено планиране е 
възприета от страните на 
Европейския съюз като инструмент 
за устойчивото развитие, като 
нормативно е разписана през 2014 
година в Директива за морско 
пространствено планиране 89/2014. 
Тя е транспонирана в българското 
законодателство чрез изменение на 
Закона за морските пространства, 
вътрешните водни пътища и 
пристанищата на Република 
България. Министерството на 

регионалното развитие и 
благоустройството има основна 
координираща роля в 
изработването на стратегията за 
насърчаване на устойчивия растеж 
на морската икономика при 
оптимално  използване и 
възстановяване на морските 
ресурси. 
Приемането на Морски 
пространствени планове е 
задължително за всички страни от 
Европейския съюз с излаз на море. С 
одобрението на Морския 
пространствен план от НЕСУТРП и 
предходното му съгласуване от 
Консултативния съвет по въпросите 
на морското пространствено 
планиране към министъра на 
регионалното развитие и 
благоустройството България прави 
категорична заявка за 
присъединяване към държавите, 
спазили своето задължение по 
директивата. 
Приемането и изпълнението на 
Морския пространствен план на 
Република България представлява 
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крачка в посока към по-устойчиво 
използване на Черно море и по-

ефективното му опазване. 

 
 

Старт на Програмата за сътрудничество с Румъния 2021-2027 

 

  На 1 март в Мамайа - 

Констанца, Румъния, с нарочна 
конференция, ще се даде старт на 
Програма Интеррег VI-A Румъния-
България 2021-2027. 

      Събитието, което ще бъде 
излъчвано и наживо започва в 10.30 
часа. 

     Ще бъдат представени 
Програмата за сътрудничество 
между двете държави за периода 
2021-2027, както и проектите на 
Насоките за кандидатстване по 
първите покани, които предстои да 
се обявят. Сред тях е и планираната 
покана, по която ще могат да 

участват НПО и общини - с бюджет 
от над 44 млн. евро за подкрепа на 
мерки за насърчаване на 
адаптирането към изменението на 
климата и подобряване защитата и 

опазването на природата, 
биоразнообразието и зелената 
инфраструктура -
 https://www.namrb.org/bg/novini-
po-programi-i-proekti/komentirayte-
nasokite-za-kandidatstvane-po-
programata-za-satrudnitchestvo-s-
rumaniya-2021-2027 

   Регистрацията за участие в 
събитието е до 23-ти февруари, 
на: https://app.formbot.com/forms/1
6f7d7d8-1d9e-4202-b0ba-604161f5ecc0 
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Нови мерки на ЕК за рибарство, аквакултури и морски 

екосистеми: преход към чиста енергия и защита на екосистемите 

за по-голяма устойчивост и издръжливост 

 

На 21 февруари т. г. 

Европейската комисия представя 

пакет от мерки за подобряване на 

устойчивостта и издръжливостта на 

сектора на рибарството и 

аквакултурите в ЕС. Той включва 

четири елемента: Съобщение 

относно енергийния преход на 

сектора на рибарството и 

аквакултурите в ЕС; план за 

действие за защита и възстановяване 

на морските екосистеми за устойчив 

и издръжлив риболов; съобщение 

относно общата политика в областта 

на рибарството днес и утре и доклад 

относно общата организация на 

пазара за продукти от риболов и 

аквакултури. 

Основните цели на мерките са 

насърчаване на използването на по-

чисти енергийни източници и 

намаляване на зависимостта от 

изкопаеми горива, както и 

намаляване на въздействието на 

сектора върху морските 

екосистеми. Предложените действия 

ще се извършват постепенно, за да 

се помогне на сектора да се 

адаптира. „Пактът за рибарството и 

океаните“ също ще подкрепи 

пълното прилагане на Общата 

политика в областта на рибарството 

(ОПОР) в координация с държавите 

членки и заинтересованите страни в 

областта на рибарството, 

включително рибари, организации 

на производители, регионални 

консултативни съвети, гражданско 

общество и учени. В основата на 

предложенията е също 

превръщането на сектора в 

привлекателно място за работа за 

по-младите поколения. 

Сектор рибарство и 

аквакултури с нетни нулеви 

емисии до 2050 г. 
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В документът на ЕК се казва: 

настоящата зависимост на сектора 

от изкопаеми горива е не само 

неустойчива от екологична гледна 

точка, но също така го прави уязвим 

към увеличенията на цените на 

енергията. Когато цените на 

горивата се повишиха през 2021 г. и 

2022 г., много кораби останаха в 

пристанището и секторът се 

нуждаеше от финансова подкрепа, 

тъй като голяма част от риболовния 

флот на ЕС не беше в състояние да 

покрие оперативните 

разходи. Аквакултурата също беше 

изложена на по-високи цени както 

на горивата, така и на 

фуража. Секторът се възползва от 

финансовата подкрепа на ЕС. 

С пакета от мерки Комисията 

предлага да се намали зависимостта 

от изкопаемите горива и да се 

насочи към климатично неутрален 

сектор на рибарството и 

аквакултурата, в съответствие с една 

от амбициите на Европейския зелен 

пакт за постигане на климатична 

неутралност в ЕС до 2050 г. Тя 

предлага мерки в подкрепа 

на сектор за ускоряване на своя 

енергиен преход, чрез подобряване 

на горивната ефективност и 

преминаване към възобновяеми, 

нисковъглеродни енергийни 

източници. 

Едно от ключовите действия е 

партньорство за енергиен преход за 

рибарството и аквакултурите в 

ЕС. Той ще обедини всички 

заинтересовани страни, 

включително в рибарството, 

аквакултурата, корабостроенето, 

пристанищата, енергетиката, 

неправителствени организации, 

национални и регионални органи, 

за колективно справяне с 

предизвикателствата на енергийния 

преход на сектора. 

Комисията също така ще 

работи за премахване на пропуските 

в трансфера на технологии от 

научните изследвания и иновациите 

към приложението; да насърчава 

развитието на умения сред 

работната сила; и за подобряване на 

бизнес средата, включително във 

възможностите за финансиране и 

осведомеността. 

Защита на морските 

екосистеми за устойчив риболов 

Изменението на климата, 

загубата на биологично 

разнообразие и замърсяването на 

океана застрашават устойчивостта 

на рибарството и ресурсите на 

аквакултурата. Комисията 

представя морски план за действие 

за укрепване на приноса на ОПОР 

към екологичните цели на ЕС и 

намаляване на неблагоприятното 
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въздействие на риболовните 

дейности върху морските 

екосистеми, по-специално чрез 

нарушаване на морското дъно, 

прилов на чувствителни видове и 

въздействие върху морските 

хранителни мрежи. Здравословната 

морска среда със здрави рибни 

запаси и богато биоразнообразие е 

единственият начин да се осигури 

проспериращо бъдеще за 

рибарските общности в ЕС в 

средносрочен и дългосрочен план. 

Планът за действие 

допринася за изпълнението на 

Стратегията на ЕС за биологичното 

разнообразие за 2030 г. и нейния 

ангажимент за законна и ефективна 

защита на 30% от нашите морета, 

като една трета са строго 

защитени. За да изпълни тази цел, 

Комисията призовава държавите-

членки да предприемат мерки за 

опазване на рибарството, за да 

защитават и управляват ефективно 

защитените морски зони (ЗМЗ) с 

ясен график. Тези усилия трябва да 

включват защитата на зоните за 

хвърляне на хайвера и развъждането 

на риба, намаляването на 

смъртността на рибите и 

възстановяването на основните зони 

за чувствителни видове и 

местообитания. 

Планът също така има за цел 

да намали въздействието на 

риболова върху морското 

дъно. Неотложното опазване и 

възстановяване на местообитанията 

на морското дъно в ЗМЗ е от 

решаващо значение, като се има 

предвид значението им като горещи 

точки на морското биоразнообразие 

в ЕС и значението на синия 

въглерод в морските местообитания 

за справяне с изменението на 

климата. Поради това Комисията 

призовава държавите членки да 

предложат съвместни препоръки и 

да предприемат национални мерки 

за постепенно премахване на 

мобилния дънен риболов във 

всички ЗМЗ най-късно до 2030 г. и 

да не го допускат в новосъздадени 

ЗМЗ. Още до март 2024 г. трябва да 

бъдат предприети първите мерки за 

зоните от Натура 2000 съгласно 

Директивата за местообитанията, 

които защитават морското дъно и 

морските видове. 

Планът за действие също така 

предлага действия за повишаване на 

селективността на риболовните 

съоръжения и практики и за 

намаляване на случайния улов на 

застрашени видове, като определя 

график, който да помогне на 

държавите членки да дадат 
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приоритет на тези видове, които се 

нуждаят от най-голяма защита. 

Тъй като океаните и моретата 

покриват 71 % от повърхността на 

Земята и повече от 65 % от 

територията на ЕС, планът за 

действие също ще бъде част от 

приноса на ЕС за изпълнението на 

договореното наскоро споразумение 

за биологичното разнообразие 

между Кунминг и Монреал. 

„Пакт за рибарството и 

океаните“, за да помогне за 

прилагането на общата политика в 

областта на рибарството 

Общата политика в областта 

на рибарството продължава да бъде 

адекватната правна рамка за 

справяне с предизвикателствата, 

пред които са изправени 

рибарството в ЕС и моретата, от 

които то зависи, осигурявайки 

необходимата стабилност на сектора 

на рибарството и позволявайки на 

ЕС да даде пример в насърчаването 

на устойчиво рибарство в световен 

мащаб. Трите основни принципа, на 

които се основава политиката, са 

актуални и днес: екологична, 

социална и икономическа 

устойчивост; ефективно регионално 

сътрудничество; и научно 

обосновано вземане на 

решения. Въпреки това остават 

няколко предизвикателства пред 

пълното прилагане на ОПОР и е 

необходима по-бърза и по-

структурна трансформация, за да се 

намали въздействието на риболова и 

аквакултурите върху околната среда 

и климата. Това е необходимо, за да 

се възстанови здравословната 

морска среда и да се гарантира 

продоволствената сигурност, както 

и да се помогне на сектора да стане 

по-устойчив, да се повиши 

енергийната ефективност и бързо да 

се допринесе за климатична 

неутралност. Това ще помогне да се 

спестят разходи за гориво и да 

процъфтява със зелена енергия. 

За да се създаде единна визия 

за бъдещето на сектора на 

рибарството и аквакултурите, да се 

потвърди отново съвместният 

ангажимент за пълно прилагане на 

ОПОР, за да се стартират дискусии 

между ръководителите на 

рибарството и заинтересованите 

страни относно бъдещата 

подготовка на политиката по 

отношение на социална и 

екологична устойчивост, Комисията 

предлага „Пакт за рибарство и 

океани“, обединяващ всички 

заинтересовани страни. „Пактът за 

рибарството и океаните“ открива 

нова фаза на диалог и 

сътрудничество между Комисията и 

всички заинтересовани страни в 
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областта на рибарството. Той ще 

изгради общо разбиране на целите, 

които трябва да бъдат постигнати, и 

ще помогне за адаптиране на 

политиката, когато е необходимо. 

Заден план 

През 2020 г. имаше 124 630 

души, заети в търговския риболов в 

ЕС и 57 000 в аквакултурата. Общата 

политика в областта на рибарството 

(ОПОР) има за цел да осигури 

дългосрочна екологична, 

икономическа и социална 

устойчивост на рибарството и 

аквакултурите; наличието на 

хранителни запаси; и справедлив 

стандарт на живот за рибарските и 

аквакултурните общности. Десет 

години след реформата на общата 

политика в областта на рибарството, 

Комисията докладва за 

функционирането на политиката, 

както и на общата организация на 

пазара. В същото време се възползва 

от възможността да определи своята 

визия за устойчиво рибарство на 

бъдещето. 

За повече информация: ТУК. 

 

"ФОТОРАЗКАЗИ ЗА СЪДБАТА НА РИБАРЯ" ПОКАЗВАТ 

ЖИВОТА НА „ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ” 

 

 

Кадрите в изложбата 
"Фоторазкази за съдбата на рибаря", 
която бе открита на 23 февруари в 
КЦ „Морско казино” са направени 
по време на пленера “Морски 
труженици”. Тя се реализира от 
фотоклуб “Осмо изкуство” в 
рибарското селище, от 2 до 6 
декември 2022 година. В рамките на 
5 дни, участниците във 

фотопленера, имаха възможност да 
станат свидетели на ежедневието на 
рибарите от рибарско селище 
“Ченгене скеле”, и макар и за кратко 
да заживеят с техните болки и 
радости. Всичко това е пресъздадено 
в техните фотографии. 
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     От 220 снимки, на 20 автора жури 
селектира 42 фотографии, които да 
бъдат включени в изложбата. 
 

     Експозицията е подредена в КЦ 
„Морско казино”, зала „Христо 
Фотев” от 23 февруари до 7 март. 
Входът е свободен. 

 
     Проявата се организира от Фото 
клуб “Осмо Изкуство” и Сдружение 
“Морски сговор”, с любезното 

съдействие на Община Бургас. 

 

 

Започна прием по компенсаторни мерки в сектор 

„Рибарство“ заради войната в Украйна 

 
Както Националната 

рибарска мрежа вече писа започна 
прием на проектни предложения по 
три компенсаторни мерки от 
Програмата за морско дело и 
рибарство (ПМДР) 2014-2020 г. 
Операторите в сектора ще бъдат 
компенсирани за повишените цени 
в резултат от войната в Украйна, с 
цел ограничаване на пазарните 
сътресения и въздействието им 
върху риболовните дейности, 
веригата на доставки и продуктите 
от риболов и аквакултури. 

Общият финансов ресурс по 
трите мерки възлиза на 13,19 млн. 
лева. Максималната стойност на 
безвъзмездната финансова помощ е 
400 хил. лева за всеки кандидат от 

съответния подсектор, в който има 
дейност. 

Интензитет на безвъзмездната 
финансова помощ – 100%. 

С цел средствата да достигнат 
до операторите в най-кратък срок, 
за изчислението на компенсациите 
Управляващият орган на ПМДР 
въвежда разходи под формата на 
плоска ставка. Този лесен и опростен 
метод ще позволи на повече 
предприятия да получат 
компенсации по трите извънредни 
мерки. 

Операторите в подсектор 
„Риболов“ могат да кандидатстват за 
компенсация за гориво, в подсектор 
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„Аквакултури“ – за фураж и гориво, 
а представителите на подсектор 
„Преработка“ – за суровини (риба и 
рибни продукти) и гориво. 

Крайният срок за подаване на 
проектни предложения по всички 
мерки е до 17:00 ч. на 26 май 2023 г. 

Подаването на проектното 
предложение по настоящата 
процедура се извършва по 
електронен път чрез 
Информационната система за 
управление и наблюдение на 

Структурните инструменти на 
Европейския съюз в България 
(ИСУН 2020) единствено с 
използването на Квалифициран 
електронен подпис (КЕП), чрез 

модула „Е-кандидатстване“ на 
следния интернет 
адрес: https://eumis2020.government.bg. 

Кандидатите могат да задават 
допълнителни въпроси и да искат 
разяснения във връзка с Условията 
за кандидатстване и изпълнение до 
3 седмици преди крайния срок за 
подаване на проектни предложения. 
Допълнителни въпроси могат да се 
задават през ИСУН 2020. 

Повече информация за реда и 
условията за кандидатстване може 
да бъде намерена тук и на интернет 
страницата на ПМДР 2014-2020 г. -
 https://www.eufunds.bg/bg/pmdr , 
както и в ИСУН 2020. 

 

 

ОТВОРЕНА ПОКАНА „МРЕЖИ ЗА СЪВМЕСТНО 

ПЛАНИРАНЕ“ ПО ПРОГРАМА УРБАКТ IV 2021-2027, 

КРАЙНИЯТ СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Е 31 МАРТ 2023 Г.

 

„Мрежи за съвместно планиране“ по 
програма УРБАКТ IV 2021-2027 е 
покана за набиране на проектни 
предложения за създаването на 
мрежи с участието на местни власти 
и техните партньори от цяла 

Европа. Поканата е насочена 
предимно към градските 
администрации, които желаят да 
работят с други европейски градове 
за разработване и изпълнение на 
интегрирани планове за действие, в 
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отговор на споделени местни 
предизвикателства. 

Градовете и други публични органи 
от 27-те държави-членки и 
партньорските държави (Норвегия и 
Швейцария) на Европейския съюз, 
както и страните, които се 
възползват от Инструмента за 
предприсъединителна помощ 
(Албания, Босна и Херцеговина, 
Черна гора, Северна Македония и 
Сърбия) са в допустимата група за 
участие в мрежи за планиране на 

действие. 

Програмата обхваща цялата 
територия на участващите страни и 
е отворена за градове от всякакъв 
размер. УРБАКТ конкретно 

подкрепя градските власти от ниво 
квартал до функционална градска 
зона в зависимост от обхванатата 
тема и въздействието, което може да 
бъде оказано. Това включва връзки 
между градовете и селските райони 
и трансгранични функционални 
градски зони. 

Общият бюджет на програмата 
УРБАКТ IV за периода 2021-2027 г. е 

в размер на 105 903 537 евро, от 
които 79 769 799 евро 
съфинансиране от Европейския 
фонд за регионално развитие 
(ЕФРР), 23 133 738 евро национално 
съфинансиране от държавите- 
членки участващи в програмата и 3 
000 000 евро от Инструмента за 

предприсъединителна помощ 
(ИПП). 

Средствата от ЕФРР са в размер на 
70 % от стойността на проекта за 
Югозападния район за планиране и 

80 % за останалата територия на 
България. Министерство на 
регионалното развитие и 
благоустройството като Национален 
орган по програмата осигурява 15 % 
национално съфинансиране.    

Подробна информация за покана и 
условията за участие може да 
намерите на страницата на 
програмата: https://urbact.eu/get-
involved, включително и обобщена 
инфо-графика за поканата на 
български език. 

Крайният срок за кандидатстване е 
31 март 2023 г, 15:00 ч. 
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Явор Гечев и Чарлина Вичева обсъдиха потенциала за 

развитие на рибарството и аквакултурите в България 

 

      Министърът на земеделието 
Явор Гечев и генералният директор 
на Генерална дирекция „Морско 
дело и рибарство“ към Европейската 
комисия Чарлина Вичева обсъдиха 
потенциала за развитие на сектора у 
нас. 

       Чарлина Вичева, която е на 
посещение в България по покана на 
аграрния министър, представи пред 
екипа на земеделското министерство 
новия пакет от мерки за сектора на 
рибарството и аквакултурите в 
Европейския съюз (ЕС), който бе 
обявен от Комисията на 21 
февруари 2023 г. Пакетът съдържа 
четири документа: Съобщение на 
ЕК за общата политика в областта на 
рибарството, Доклад за общата 
организация на пазарите на 
продукти от риболов и аквакултури, 
План за действие за опазване и 
възстановяване на морските 
екосистеми за устойчиво и 
издръжливо на сътресения 
рибарство и Съобщение относно 
енергийния преход в сектора на 
рибарството и аквакултурата в ЕС. 

       Ръководителят на ГД „Морско 
дело и рибарство“ посочи, че това е 
най-важният пакет от мерки за 
сектора в настоящия мандат на 
Европейската комисия. Тези 
инициативи дават оценка за целите, 
поставени през 2013 г., обединяват 
законодателството за опазване на 
рибарството със законодателството 
за околната среда, очертават 
възможностите за използване на 
иновативни технологии с цел 
подпомагане на сектора, след 
поскъпването на изкопаемите 
горива, в резултат на войната в 
Украйна. Също така поставят 
въпроса за бъдещето и 
приемствеността между 
поколенията и се изследват 
регулаторните бариери пред 
инвестициите в сектора. 

       Чарлина Вичева допълни, че 
според поставената в документите 
оценка, политиката от 2013 г. 
изпълнява целите си, но общото 
заключение е, че има какво да се 
направи за подобряване на 
прилагането на мерките както по 
отношение на дебата за бъдещето на 
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сектора в светлината на новите 
предизвикателства, свързани с 
климатичните промени, 
драстичното ексалиране на 
замърсяването на Световния океан, 
особено с пластмаса, така и 
социалните проблеми, резултат от 
последните кризи като пандемията 

и повишените цени на горивата. 

      Министър Явор Гечев благодари, 
че България е първата държава, 
която се запознава с пакета от мерки 
на Комисията.  „Предстоящата 
дискусия по предложенията ще 
помогне за интензивното развитие 
на сектора, който е изключително 
важен за страната ни", отбеляза 
министърът. Той информира, че 
предстои стартът на Програмата за 
морско дело, рибарство и 
аквакултури (ПМДРА) 2021-2027 г. и 
тя е инструментът, чрез който ще 
бъдат постигнати поставените цели. 
Земеделският министър отбеляза 
потенциала за развитие на 
аквакултурите във вътрешните 
водоеми на страната като ценен 
източник на протеин, както и 
въпросите за окачествяване на 
рибата и достигането на крайния 
продукт до пазара. Той подчерта, че 
в резултат на войната в Украйна 
риболовът в Черно море е изправен 
пред редица проблеми. „Черно 
море е специфично, то е и богатство, 
и голям ангажимент, който 

България има като страна членка на 
ЕС, не само за запазването на 
рибните ресурси, а и за 
обогатяването им“, заяви министър 
Гечев. 

      Той подчерта, че ПМДРА 2021-
2027 трябва да е много по-различна, 
по-ефективна, целенасочена и 
полезна за сектора, за да постигне 
по-големи цели. На дневен ред е 
необходимо да излязат проблемите 
на младите хора в сектора, 
алтернативната заетост като 
туризма, намаляването на 
замърсяването на морските води с 
пластмаси и други. Министър Гечев 
допълни, че екипът му подготвя и 
законодателни мерки, които ще 
бъдат предоставени на следващото 
Народно събрание. 
Предстои пакетът от мерки за 
сектора да бъде обсъден на Съвет на 
министрите по селско стопанство и 
рибарство през март 2023 г. 

       По-късно през деня 
ръководителят на ГД „Морско дело 
и рибарство” Чарлина Вичева, 
заедно със заместник-министъра на 
земеделието Георги Събев, 
изпълнителния директор на ИА 
„Рибарство и аквакултури” Ваня 
Стаматова и други експерти 
обсъдиха актуални теми в сектора с 
представители на бранша. 
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Осигуряват оборудване и материали, подпомагащи 

дейността на рибарската общност в Бяла по проект по ПМДР 

 

Община Бяла обяви 
обществена поръчка за закупуване и 
доставка на оборудване и 
материали, подпомагащи дейността 
на рибарската общност. Предметът 
на поръчката включва: изработка, 
доставка и монтаж на 2 бр. навеси, 
 доставка на 12 бр. съдове за 
съхранение и представяне на рибата 
или продуктите от риба и 
аквакултури (лонда), на 1 бр. 
професионален ледогенератор за 
сух лед, 1 бр. хладилна камера, на 1 
бр.  херметична охлаждаща сплит 
система и изработка и монтаж на 1 
бр. стоманена конструкция за 
хладилна камера. 

Изпълнението и 
финансирането на пръчката е по 
проект BG14MFOP001-4.111-

0002  „Закупуване и доставка на 
оборудване и материали, 
подпомагащи дейността на 
рибарската общност на  гр. Бяла, 
област Варна“. По процедура за 
подбор на проекти BG14MFOP001-
4.111 МИРГ БЧС Бяла- Долни 
чифлик – Аврен, Мярка 1„Подкрепа 
за инвестиции в иновации и 
подпомагане на риболова и 
аквакултурите, създаване на 
добавена стойност и 
диверсификация в рамките на 
риболовния сектор“, финансирана 
по „Програма за морско дело и 
рибарство 2014 - 
2020“, административен договор за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № МДП – ИП – 
01 – 145 от 14.12.2022 г. 
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Стойността на поръчката е в 
общ размер на 95 985 лв. без ДДС, 
като 93 323,53 лева от средствата се 
осигуряват от „Програма за морско 
дело и рибарство 2014 - 2020“, а 

2 661,47 лева от бюджета на община 
Бяла. 

Срокът за представяне на 
оферти е 20 март 2023 г. 
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С реализацията на проекта ще 
се подобри инфраструктурата и 
услугите, насочени към рибарските 
стопанства и общности и ще се 

повиши конкурентоспособността на 
представителите на секторите 
рибарство и/или аквакултури. 

 

9-10 март 2023 г.: Консултация на Форума за дребномащабен 

риболов в Рим, Италия на GFCM 

 

Генералната комисия по риба

рството в Средиземно море (GFCM) 

и приятели на дребномащабния 

риболов (SSF) (AKTEA, BISAC, 

CIHEAM Bari, LIFE, MEDAC, 

MedPAN и WWF) организират на 9 – 

10 март 2023 г. в Рим, 

Италия Консултация на Форума за 

дребномащабен риболов. 

Въз основа на предложението 

на средиземноморските и 

черноморските организации за SSF, 

присъстващи на срещата на върха н

а SSF (септември 2022 г., Рим, 

Италия), годишната сесия на GFCM 

подчерта значението на предоставя

нето на платформа на рибарите за р

едовен обмен по между им. 

За тази цел предстоящата 

Консултация има за цел  да събере з

аинтересовани страни от дребнома

щабния риболов от региона  за 

продължаване 

на диалога по общи приоритети и 

нужди. Ще продостави и 

възможност на участниците 

за  идентифициране на дейности з

а изграждане на капацитет, 

които да бъдат извършени в 

контекста на програмата SSF 

Forum 2023-2024.  

            Първият ден от 

консултацията ще представи 

информация за текущата работа на 

SSF, включително в 

рамките на Регионалния план за дей

ствие за дребномащабния риболов в 

Средиземно и Черно море ( RPOA-
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SSF ), и 

как участниците да се ангажират по-

добре с организациите на SSF 

за започване на дискусия 

относно нуждите от изграждане на 

капацитет в сектора на SSF.  

Вечерта ще бъде организиран

а социална вечеря, предлагаща 

време и пространство 

за участниците да общуват и да 

дискутират неформално темата. 

           Вторият ден ще се 

съсредоточи върху определянето на 

интересни теми, които да бъдат 

включени в програмата на SSF 

Forum 2023-2024, като ще 

предостави известно време на участ

ниците да дискутират в групи, 

да споделят опит, добри практики и 

идеи за 

семинари.  Ще бъдат обсъдени и 

следващите стъпки и действията 

занапред, както и 

организирането на подобна среща в 

бъдеще. 

От българска страна, 

както на срещата на върха на SSF 

през м. септември 2022 г., така и в 

настоящата консултация ще участва 

представител на Европейската 

Асоциация на рибарите в Черно 

море и ключов експерт от Звеното 

за управление (ЗУ) на 

Национаната рибарска мрежа. ЗУ 

остава на разположение при 

въпроси и коментари. 

 

Предстои Националната младежка конференция “Проект 

за бъдеще” 

 

Предстои провеждането на 
заключителното събитие от 
“Европейската година на младежта” 
(ЕГМ) в България - Националната 
младежка конференция “Проект 

за бъдеще”. Министерство на 
младежта и спорта, като национален 
координатор за ЕГМ, осъществи 
редица младежки инициативи в 
областта на личностното развитие, 

http://www.nrmbg.com/
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здравословния начин на живот, 
творчеството и гражданската 
ангажираност.  

Събитието ще се проведе на 17 
март (петък) 2023 г. в гр. София, 
Конферентен център – Интерпред. 

Кандидатстването за участие в 
Национална младежка 
конференция “Проект за бъдеще” 
е отворено до 01.03.2023 г. на 
следния линк -
 https://forms.gle/dByZLZmnMwM5q
tAH8 

Национална младежка 
конференция “Проект за бъдеще” 
има за цел да събере на едно място 
младежи, младежки организации, 
активни граждани, експерти и 
представители на институции на 
високо ниво. Всички те ще обобщят 
работата и постигнатите резултати 
през Европейската година на 
младежта, ще очертаят бъдещата 
стратегическа посока за развитие, 
както на младежкия сектор, така и в 
други области, пряко засягащи 
младите хора в България.  

За изпълнението на тази цел 
Министерството на младежта и 
спорта ще насърчи диалога с 
младите хора, както и включването 
им в определянето на дневния ред и 

посоката на важни за страната 
политики. 

За “овластяването” на младите хора 
е предвиден панел с работни групи. 
Те ще бъдат ангажирани с 
изготвянето на препоръки към 
институциите. По време на 
събитието участниците ще могат да 

изразят своето виждане и да 
работят по следните теми: 

 Зелени политики и образование; 
 Младежко здраве – физическо и 

психично; 
 Превенция срещу агресията, 

насилието и различните форми на 
зависимости; 

 Овластяване – младите в процеса на 
вземане на решения; 

 Младежка работа. 

 *Избраните участници ще получат 
подробна информация на посочените 
от тях имейли. 

**Конферентните материали, 
настаняването и изхранването за 
всички участници са осигурени по 
проект “Европейска година на 
младежта, Национални координатори – 
България”, финансиран от 
Европейската комисия по Договор за 
безвъзмездна финансова помощ № EAC-
2022-0233 и със средства в рамките на 
бюджета на Министерството на 
младежта и спорта. 

 

http://www.nrmbg.com/
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Испанска община търси партньори от България 

 

Община Авилес, Испания търси 
български партньори за включване в 
мрежа за съвместно планиране по 
Програма УРБАКТ на 
ЕС. Авилес ще са водещ партньор в 
мрежата, насочена към общини, 
имащи индустриален характер или 
такива планиращи развитие в тази 
насока, съчетано с прилагане на 
европейските политики по 
отношение на Зелената сделка и 
дигитализацията. 

Общият бюджет за мрежата, който 
Авилес смята да защити, възлиза на 
850 000 евро, от които 700 000 евро 
ще бъдат разпределени между 
партньорите. Предвижда се между 8 

и 10 общини да се включат в 
мрежата. За българските 

партньори субсидията по УРБАКТ 
ще е до 80 % от допустимите 
разходи (без тези от Югозападния 
район за планиране), плюс 15 % 
национално съфинансиране и 5 % 
собствено участие. За партньори 
от Югозападния район за 

планиране субсидията по УРБАКТ ще 
е до 70 % от допустимите разходи. 

Работата на мрежата ще се ръководи 
от насоките по създаване и 
финансиране на мрежи за 
съвместно планиране, в т.ч. 
осъществяване на международен 
обмен, създаване на местни работни 
групи с ключови партньори, 
изработване на план за действие 
(или усъвършенстване на 
съществуващите такива), 
управление, обучение, информация 
и публичност. 

Приложеният документ представя 
накратко предложението на Авилес. 

При интерес за включване или 
нужда от повече информация, 
следва да се обърнете към Игнасио 
Гомес, консултант, на 
адрес: igomez@grupodex.com или 
към Виктор Фернандес, ОбС – 
Авилес, на 
адрес: vmfernandez@aviles.es. 

http://www.nrmbg.com/
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Преведени са над 1,3 млн. лева за модернизиране на рибарските 

общини и бизнес 

 

  
 
Държавен фонд „Земеделие“ – 
Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) 
изплати над  1,3 млн. лв. (1 
324 099 лв.) на 14 бенефициери по 
Програма за морско дело и 
рибарство (ПМДР 2014-2020). От 
финансираните проекти 11 се 
изпълняват по публичните мерки, а 
останалите три се реализират от 
частни кандидати.   
   Най-много средства, в размер на 

731 154 лв., са преведени на осем 
Местни инициативни рибарски 
групи (МИРГ). Безвъзмездната 
финансова помощ се отпуска под 
формата на аванси за финансиране 
на текущите разходи за 2023 г. 
Средствата се предоставят по мярка 
4.2. „Изпълнение на Стратегиите за 
водено от общностите местно 
развитие“ от  ПМДР 2014-2020. Чрез 
Стратегиите си за развитие, 
Местните рибарски групи 
подпомагат конкурентоспособното 
развитие на рибарските области, 
което се осъществява на принципа 

на публично-частното 
партньорството. 
   Община Бургас получи авансово 
плащане в размер на 319 981 лв. по 
Процедура BG14MFOP001-1.019 
„Рибарски пристанища, кейове за 
разтоварване, рибни борси и 
лодкостоянки“ Сектор „Инвестиции 
насочени към изграждане и/или 
модернизация на лодкостоянки“. 
Субсидията се отпуска за 

изграждане на защитена рибарска 
лодкостоянка в квартал „Сарафово“, 
гр. Бургас. Тя ще служи за сезонно 
укритие на малките рибарски 
лодки, като капацитетът на 
съоръжението е за 20 плавателни 
съда с дължина 6,5 м. С 
реализацията на проекта ще се 
подобрят безопасността и условията 
на труд на рибарите от района. 
Съоръжението има и екологични 
функции – ще предпазва бреговата 
ивица в добро състояние. 
   Близо 30 хил. лв. (29 901 лв.) са 
изплатени на Община Самоков за 
възстановяване на популацията на 

http://www.nrmbg.com/
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Европейския речен рак във 
водоемите на село Драгушиново. 
Безвъзмездната финансова помощ е 
преведена за проект по Мярка 06 
„Опазване и възстановяване на 
водното биологично разнообразие и 
подобряване на екосистемите“ от 
Стратегията на МИРГ "Самоков". С 

финансовата подкрепа на ПМДР 
2014-2020 вече е изградена 
скулптурна композиция в центъра 
на с. Драгушиново, която 
представлява чешма с барелефи на 
речни раци. Силно замърсените 
площи с битови и промишлени 
отпадъци по поречието на река 
Искър са почистени, като притокът 
на чиста вода вече е възстановен. По 
проекта е организиран и семинар за 
влиянието на човешката дейност 
върху популацията на Европейския 
речен рак. 
   По последния публичен проект 
ДФЗ – РА изплати 8 510 лв. на 
Народно читалище „Просвета-1927“ 
по Мярка 3.1.1. „Екологична и 
устойчива рибарска област“. 
Проектът е част от Стратегията на 
МИРГ "Варна, район Аспарухово - 
Белослав - Аксаково”. 
Безвъзмездната финансова помощ се 
отпуска под формата на междинно 
плащане за закупуване на 
персонални компютри, 
пречистватели на въздух с UVC 
лампа за дезинфекция и 
надграждане на интернет сайта на 

сдружението. Проектът ще 
способства за подобряване на 
потенциала за растеж и устойчиво 

развитие на рибарската област чрез 
опазване и популяризиране на 
нейното природно, историческо и 
културно морско наследство. 
   Общо 168 241 лв. са преведени на 
двама честни бенефициери, чиято 
дейност е свързана с преработката 
на продукти от риболов и 

аквакултури (Процедура 
BG14MFOP001-5.014). По първия 
проект изплатената финансова 
помощ е в размер на 102 633 лв. Със 
средствата от ЕС  кандидатът е 
закупил и въвел в експлоатация ново 
оборудване за паниране на риба. 
Инвестицията ще допринесе за 
повишаване на 
конкурентоспособността на 
дружеството чрез разработване на 
нов пазарен продукт. Вторият 
бенефициер по процедурата 
получава 65 608 лв. Субсидията е за 
закупени нови машини за 
преработка на риби. 
   Финансова подкрепа, в размер на 
66 312 лв., получи частен 
бенефициер под формата на 
компенсаторни плащания за 
преодоляване на икономическите 
последствия от пандемията COVID-
19” (Процедура BG14MFOP001-
2.017). Със средства на ПМДР 2014-
2020 предприятието не само е 
закупило стоки, суровини и 
материали за подпомагане на 
неговата дейност, но и е покрило 
част от направените допълнителни 

разходи за съхранение на 
продукция и за външни услуги. 
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SBEP обяви първата съвместна транснационална покана: 

„Пътят напред: процъфтяваща устойчива синя икономика за по-

светло бъдеще“ 

 

Партньорството за устойчива 

синя икономика (SBEP) обяви 

първата съвместна транснационална 

покана, озаглавена „Пътят напред: 

процъфтяваща устойчива синя 

икономика за по-светло бъдеще“. 

Проектните 

предложения трябва да бъдат 

разработени на общоевропейско 

ниво и в различните европейски 

морски басейни: Средиземно море, 

Черно море, Балтийско море, 

Северно море и Атлантическия 

океан и да установят тясно 

междусекторно сътрудничество в 

областта на науката, иновациите 

и икономически сектори. Очаква се 

проектите да включват 

въздействието на няколко 

европейски морски басейна. 

За да бъдат допустими, 

изследователските консорциуми 

трябва да включват партньори от 

минимум три независими 

юридически лица от три различни 

държави, участващи в 

поканата. Повече информация за 

поканата можете да намерите на 

уебсайта на SBEP: Bluepartnership 

call и на уебсайта DG RTD. 

Краен срок: 

ü  Предварителни 

предложения 

(задължителна първа 

стъпка): 14 април 2023 г. 

в 15:00 CET; 

ü  Подаване на пълни 

предложения: 13 

септември 2023 г. в 15:00 

CET. 

Приоритетни области за 

предложения: 

1.      Планиране и управление 

на използването на морето 

на регионално ниво; 

http://www.nrmbg.com/
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2.      Разработване на 

офшорни морски 

многофункционални 

инфраструктури в 

подкрепа на синята 

икономика; 

3.      Неутрални по 

отношение на климата, 

екологично устойчиви и 

ефективни от гледна точка 

на ресурсите сини храни и 

фуражи; 

4.      Зелен преход на 

производството на Blue 

Food; 

5.      Digital Twins of the Ocean 

(DTO) тестват случаи на 

употреба в морските 

басейни на ЕС и 

Атлантическия океан. 

Информационен уебинар - 2 

март, 14:00 - 16:30 CET 

Уебинарът ще представи 

приоритетните области на поканата 

и ще очертае процеса, критериите за 

оценка и процеса на 

подбор. Заинтересованите 

кандидати могат да се регистрират 

за участие онлайн. 

Допълнителна 

информация: sbep.call-

secretariat@agencerecherche.fr 

 

 

УО на ПМДР публикува проектите по две процедури от 

Стратегията за ВОМР на МИРГ „ВЗР: Батак-Девин-Доспат“, които 

не се допускат до техническа и финансова оценка 

 

По едната процедура е по 
мярка 7.1 „Подкрепа за 
инфраструктура и услуги, 
свързани с малките рибарски 
стопанства и туризма, в полза на 
малки рибарски общности“ от 

Стратегията за ВОМР на МИРГ 
„ВЗР: Батак-Девин-Доспат“ 
процедура за подбор на проекти № 
BG14MFOP001-4.114-S1 „Подкрепа за 
инфраструктура и услуги, свързани 
с малките рибарски стопанства и 

http://www.nrmbg.com/
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туризма, в полза на малки рибарски 
общности“  проектите може да 

видите ТУК. 

 

Списък на проектните 
предложения, които не се допускат 
до техническа и финансова оценка 
по другата процедура за подбор на 
проекти № BG14MFOP001-4.115-S1 

„Защита на околната среда в 
рибарската територия, с цел 
запазване на тяхната 
привлекателност, обновяване и 
развитие на крайбрежните 
рибарски селища и съхранение и 
развитие на природното и културно 
наследство“  може да видите ТУК. 
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