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КАНДИДАТСТВАЙТЕ С ВАШИТЕ СОБСТВЕНИ СЪБИТИЯ 
ЗА „ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН НА МОРЕТО В МОЯТА СТРАНА“ 2023 Г. 

 

Европейският ден на морето 
(EMD) е годишно двудневно 
събитие, по време на което 
европейската морска общност се 
среща, за да работи в мрежа, 
обсъжда и очертава съвместни 
действия по морските въпроси и 
устойчивата синя икономика. 
Тазгодишното издание ще се 
проведе в Брест, Франция на 24-25 
май 2023 г. 

EMD In My Country 2023 ще 
включва физически, виртуални и 
хибридни събития, които ще се 

проведат от 1 април до 31 октомври 
2023 г. 

През 2022 г. EMD In My 
Country имаше голям успех с 630 
виртуални, физически и хибридни 
събития, обхващащи всички морски 
басейни на ЕС. За да участвате в 
тези събития и през настоящата 
година попълнете формуляра за 
кандидатстване преди 28 февруари 
2023 г. и пренесете Европейския ден 
на морето 2023 г. и в нашата страна. 

Формулярът е достъпен тук. 

 

Селективност на риболовните уреди - Зареждане на миди 

със светлини: нов метод с ниско въздействие за улов на миди 
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Диво уловените миди 
традиционно се ловят с помощта на 
драги и тралове или ръчно 
добивани от водолази. От една 

страна, взаимодействието между 
драги и морското дъно, водещо до 
увреждане на чувствителни морски 
местообитания, е широко 
документирано. От друга страна, 
ръчно гмурканите миди, въпреки че 
имат минимално въздействие върху 
морското дъно, водят до малък брой 
разтоварвания поради физически 
ограничения като дълбочина на 
водата, време за гмуркане, 
метеорологични условия и земно 
покритие. 

Fishtek Marine са 
документирали за първи път, че 
мидите могат да бъдат привлечени в 
статични риболовни съоръжения с 
помощта на LED светлини. Нанизи 
от съоръжения са разположени и 
изтеглени от търговски риболовен 
кораб, работещ от пристанище 

Newlyn в югозападната част на 
Обединеното кралство. Тегленията 
са извършени между декември 2020 
г. и февруари 2021 г. в райони, 
където корабът обикновено лови 
миди. 

 
 

По време на тримесечно 
проучване край бреговете на 
Корнуол беше оценен ефектът от 
използването на светлина в редица 
дизайни на съоръжения върху миди, 
кафяви раци, омари, паякообразни 
раци и лангусти. Задържаните 
уловени видове без пазарна 
стойност или тези, които не 
отговарят на изискванията за 
управление на риболова са върнати 
във водите. 

Fishtek Marine показват, че 
прости и евтини модификации на 
съществуващи съоръжения за 
ракообразни предоставят на 
рибарите възможността да увеличат 
съществуващия си улов на 
ракообразни с ниско въздействие 

върху околната среда, както и да 
набавят първокласен продукт от 
миди. Необходими са по-нататъшни 
усъвършенствания на дизайна на 
съоръженията и светлините, за да се 
подобри задържането на миди и 
ракообразни, преди да може да се 
установи икономически 
жизнеспособен риболов. 
Продължава обсъждането на 
възможностите, които тези нови 
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открития предоставят на 
риболовната индустрия и морските 
мениджъри. 

 
 

Проучване на Fishtek Marine 
документира за първи път това ново 
поведение на ракообразните и 
показа, че прости и евтини 
модификации на съществуващи 
съоръжения за ракообразни, които 
предоставят на рибарите и 
мениджърите широк спектър от 

екологични и индустриални 
възможности. Резултатите от 
проучването за осъществимост вече 
са публикувани и документът може 
да бъде прочетен изцяло тук. 

 

Проучване на необходимостите на бизнеса от специфична 
подкрепа за насърчаване на устойчив растеж и развитие в 

секторите на синята икономика 

 

 

 

Морски клъстър България 
участва в Проект 4BIZ (Насърчаване 
на синята икономика в 
Черноморския регион чрез 
иницииране на рамка за бизнес 
сътрудничество в областта на 
морския транспорт, рибарството и 
аквакултурите и крайбрежния и 

морски туризъм), финансиран от 
Европейския фонд за морско дело, 
рибарство и аквакултури (EMFAF), 
заедно с партньори от Румъния, 
Украйна, България, Турция, Грузия, 
Гърция и Франция. 
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Основна цел на проекта e 
разработване на рамка за 
сътрудничество, която ще обедини 
заинтересованите страни от синята 
икономикa в страните от 
Черноморския регион за 
идентифициране на нуждите и 
справяне с предизвикателствата, 

свързани с изграждане на местен 
капацитет за насърчаване на 
иновациите, дигитализацията и 
инвестициите в черноморската синя 
икономика с основен фокус върху 
морски транспорт, рибарство и 
аквакултури и  крайбрежен и 
морски туризъм. 

 

 
        В рамките на проект 4BIZ се 
провежда проучване на 
необходимостите на бизнеса от 
специфична подкрепа за 
насърчаване на устойчив растеж и 
развитие в секторите на синята 
икономика. 

        Проучването бе чрез онлайн 

въпросник и можеше да се попълни 

до 10-ти декември 2022 г., като 
данни ще бъдат изнесени при 
представяне на проектните 
дейности през 2023 г. 

 

 

Иновативната стартираща компания h2boat от Италия 
разработи водородна технология, която намалява емисиите на 
CO2 от морския транспорт 

 

Предизвикателството: 
намаляване на емисиите на CO2 

Въпреки че морският 
транспорт играе съществена роля в 
икономиката на ЕС и е един от най-
енергийно ефективните видове 
транспорт, той е и голям и 
нарастващ източник на емисии на 
парникови газове, представляващи 3 

до 4% от общите емисии на CO2 в 
ЕС, или над 144 милиона тона CO2 
през 2019 г. Докато ЕС се отдалечава 
от зависимостта си от изкопаемите 
горива, възобновяемата енергия ще 
играе ключова роля в бъдещето на 
морския транспорт и за постигане 
на целта, поставена в Европейския 
зелен пакт за постигане на 
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въглероден неутралитет в ЕС до 2050 
г. 

Решение за лодки за отдих: 
водород 

С все по-голямо значение на 
екологичния транспорт, 
иновативната стартираща компания 
h2boat, базирана в Италия, има 
желание да революционизира 
корабоплаването чрез своята 
водородна технология, която може 
да бъде инсталирана както на 
ветроходни, така и на моторни 
лодки, което потенциално ги прави 
100% енергийно устойчиви и 
изключително функционални. 
Авангардният продукт на h2boat 
„Energy Pack“ включва система, 
която използва водородна 
технология, за да направи лодките 
за отдих автономни по отношение 
на техните електрически нужди на 
борда. 

Състои се от три части 

         горивна клетка, 
способна да произвежда 
електричество от 
водород; 

         акумулираща 
система за безопасно 
съхранение на големи 
количества водород при 
ниски температури и 
ниско налягане; 

         електролизатор, 
произвеждащ водород 
от вода, използвайки 
излишната енергия, 
произведена от 

възобновяеми 
източници. 

„Енергийният пакет“ 
ефективно интегрира тези 
компоненти на борда на лодката, 
като: консумира вода, за да 
съхранява енергия, излъчва вода, за 
да произвежда енергия. Той 
решаващо допринася за 
намаляването на локализираните 
емисии на CO2, като същевременно 
драстично намалява шума, 
миризмите и вибрациите на борда. 
Той също така допринася за 

изграждането на лодки с нулево 
въздействие, които имат достъп до 
иначе затворени морски защитени 
зони 

BlueInvest в действие: h2boat 
получава обучение за достигане на 
нови пазари 

С клиентска база, която 
включва както B2C (основно 
Северна Европа, Бенелюкс), така и 

B2B клиенти (предимно във 
Франция и Италия), h2boat се 
обърна към BlueInvest, за да 
подобри своята пазарна и 
инвестиционна готовност и обхвата 
си до потенциални инвеститори. 

Чрез сесии с техния треньор 
BlueInvest, h2boat специално работи 
върху своя бизнес план, за да 
стимулира растежа си. Според 
главния изпълнителен директор 
Томас Ламберти, отговарящ за 
усилията на компанията за 
научноизследователска и развойна 
дейност, менторската програма на 
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BlueInvest „ни помогна да изясним 
нашата визия и да се 
префокусираме и адаптираме“. 
Първоначално фокусиран върху по-
лесни за изграждане по-малки 
водородни системи, h2boat 
преориентира своите бизнес 
приоритети: вместо това реши да се 

съсредоточи върху суперяхти и 
мегаяхти с оглед на рязкото 
покачване на пазара за тези по-
големи лодки. Стартиращата 
компания също се пренасочи от 
единственото предоставяне на своя 
продукт към предоставяне на 

услуги, знания и дизайн, особено за 
големи приложения, като 
корабостроителници. 

В момента h2boat има 
амбициозни планове за набиране на 
средства и се надява да убеди 
бъдещите инвеститори да им 
предложат разумна оценка до края 
на 2022 г. 

            Източник: https://oceans-and-
fisheries.ec.europa.eu/news/h2boat-
reaching-new-markets-thanks-
blueinvest-2022-11-30_en 

 
Заместник-министър Събев: Повече видимост на български 

продукти от рибарство и риболов са заложени в новата ПМДРА 

 

 
 
 

Повече видимост на 
български продукти от рибарство и 
риболов са заложени в новата 
Програма за морско дело, рибарство 
и аквакултури (ПМДРА). Това заяви 
заместник-министърът на 
земеделието Георги Събев на 
откриващата конференция по 
проект „Европа в България: Общо 
бъдеще“, който се изпълнява от БТА 
с подкрепата на ЕК. Той разясни, че 
Програмата има заложено 

финансиране и на дейности 
насочени към популяризирането и 
прилагането на европейските схеми 
за качество. „До момента у нас те не 
са достатъчно познати и 
разпространени, като имаме само 3 
защитени селскостопански 
продукта, а чрез тях могат да се 
промотират уникални продукти, 
които се произвеждат в конкретни 
региони“, уточни заместник-
министърът. И нека всички, когато 
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пътуваме по Черно море да 
подкрепяме и избираме продукти 
на родното рибарство“, заяви той. 

„Основните приоритети в 
общата политика в областта на 
рибарството, които се  осъществяват 
с помощта на Програмата, са 
риболов и контрол, аквакултури и 

преработка, Водено от местните 
общности развитие и морско 
наблюдение“, информира Георги 
Събев. Част от мерките, към които 
ще бъдат отпуснати средства са за 
събирането на отпадъци в 
българската акватория на Черно 
море. Заместник-министърът 
уточни, че това е много важно, 
защото Черно море е едно от най-
замърсените, според изследване от 
2018 г. Анализите показват, че 
замърсеността с отпадъци в него е 
два пъти по-голяма от тази в 
Средиземно море. 

Дейности, които ще бъдат 

подпомагани по първи приоритет 
по ПМДРА са свързани с 
разнообразяване на дейностите, 
които могат да извършат рибарите, 
предвид тревожното състояние на 
редица рибни запаси. 

„Ще бъдат засилени 
контролът и наблюдението, както 

върху професионалните кораби, 
така и върху любителския риболов“, 
каза земеделският заместник-
министър. И разясни, че в Черно 
море за 10-търговско значими вида 
ситуацията със запасите е 
притесниетлна. 

По приоритет две ще бъдат 

насърчавани дейности свързани с 
аквакултурите и предлагането на 
продукти на пазара. В това 
направление ще бъдат насочени 
близо 40% от финансовия ресурс на 
Програмата, като с него ще се 
подпомага изграждането на 
аквакултурни съоръжения. 

Приоритет три е насочен към 
Водено от местните общности 
развитие (ВМОР). Аграрният 
заместник-министър обясни, че този 
подход е важен за развитието и на 
производителите, и на местните и 
административни капацитети, като 
20% от средствата по програмата ще 

бъдат насочени към изпълнението 
на стратегии свързани с ВМОР. Той 
информира още, че с бюджет от 3 
млн. лв. ще бъде подкрепено и 
международното управление на 
океани и осигуряване на безопасно 
и устойчиво управление на 
моретата и океаните, чрез системи 
за управление на корабния трафик. 
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До 13 януари 2023 г. може да се кандидатства за проектна 
готовност в BlueInvest Readiness Assistance 
 

 
 
Подкрепяната от ЕС 

BlueInvest Readiness Assistance е 
ексклузивна програма за обучение 
за стартиращи предприятия и МСП 
от ЕС с висок потенциал с 
иновативни и устойчиви продукти и 
решения за синята икономика. 

 

Предприятията и проектите, 
избрани за помощ за инвестиционна 
готовност, ще получат пакети за 
обучение, специално пригодени за 
техните нива на готовност и бизнес 
цели. Програмата е ориентирана 
към въздействието, с ясен фокус 
върху предоставянето на бизнес 
подкрепа, за да помогне на 
стартиращи фирми и МСП да 

изградят капацитет за растеж и 
привличане на инвестиции. 

 

Ако проявявате интерес може 
да кандидатствате, като се 
регистрирате в общността на 
BlueInvest и попълните специалния 
формуляр за кандидатстване за 
проектна готовност тук. 

 

Крайният срок за 
кандидатстване е 13 януари 2023 г. 
За всякакви въпроси може да се 
свържите с: lu_blueinvest@pwc.com 
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УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА ДОКУМЕНТИ ОТ 22 
ПИСМЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ВЗЕМАНЕ НА 
РЕШЕНИЯ ОТ КН НА ПМДР 2014-2020 Г. 

 

Документи от 22 писмена 
процедура на КН, проведена в 
периода 11 ноември 2022 г. -  25 
ноември 2022 г. може да 
намерите ТУК. 

Протокол от 22  писмена процедура 
може да намерите ТУК. 

 

 

ДФЗ изплати над 1,8 млн. лева на бенефициенти по 
Програмата за морско дело и рибарство 2014–2020 

 

  Държавен фонд „Земеделие“ - 
Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) 
изплати през ноември над 1,8 млн. 
лв. (1 898 362,05 лв.) на бенефициери 
по Програмата за морско дело и 
рибарство (ПМДР 2014–2020). 

   Общо 792 479,08 лв. са 
изплатени на двама бенефициери 
по мярка 2.2 „Продуктивни 
инвестиции в аквакултурите“. От 
тях 546 135,62 лв. са за разширяване 
и модернизация на съществуващо 
аквакултурно стопанство в местност 

http://www.nrmbg.com/
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„Харитов чифлик“. В него са 
изградени 32 стоманобетонови 
басейни за отглеждане на дъгова 
пъстърва, като е монтирано 
енергийно ефективно оборудване и 
въведен сертифициран стандарт по 
ISO 45001. Реализацията на 
инвестицията е довела до откриване 

на 6 нови работни места. 246 343,46 
лв. са изплатени на бенефициер за 
изграждане на ново рибовъдно 
стопанство за отглеждане на риба в 
плаващи мрежени клетки(садки) в 
язовир Зорница, Област Бургас. 

   На Изпълнителната агенция 
по рибарство и аквакултури (ИАРА) 
са изплатени 387 024,34 лв. по 
Програмата за морско дело и 
рибарство 2014-2020 по мярка 3.2 
„Събиране на данни по Национална 
програма за събиране и управление 
на данни от сектор „Рибарство” 2017 
– 2019 г.“. Безвъзмездната финансова 
помощ се отпуска по формата на 
авансово плащане. 

   126 487,84 лв. са преведени на 
бенефициер по мярка 2.5 
„Аквакултури, осигуряващи 
екологични услуги". Безвъзмездната 
финансова помощ се отпуска под 
формата на компенсация за 
пропуснатите ползи при 
отглеждането на аквакултури в 
рибовъдно стопанство „Скалица - 
Овчи кладенец“ попадащо в обхвата 
на защитена зона по „Натура 2000“ - 

язовир Овчарица, където плана за 
управление включва запазване на 
местообитанията на голям и малък 
корморан, сива чапла, розов и 
къдроглав пеликан. 

    ДФ „Земеделие“ изплати 100 
680,53 лв. безвъзмездна финансова 
помощ на местни инициативни 
рибарски групи. Тя се отпуска под 
формата на междинни плащания за 
финансиране на текущите разходи 
на групите за първото тримесечие 
на 2021 година по мярка 4.2. 

„Изпълнение на стратегиите за 
водено от общностите местно 
развитие“. 

   149 016, 37 лв. общо са 
изплатени на община Девин по 
мярка 7.2 „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“ от Стратегията на 
МИРГ "ВЗР: Батак-Девин-Доспат". 
От тях 92 734,38 лв. се отпускат за 
обновяване на кът за отдих “Стария 
пазар“, а 56 281,99 лв. са изплатени 

за обособяването на крайречна алея 
с няколко къта за отдих и 
наблюдение към р. Девинска. 

   ДФ „Земеделие“ изплати 
общо 182 600 лв. на община Самоков 
по мярка 04 „Подкрепа за 
инфраструктура и услуги, свързани 
с обновяване и развитие на 
рибарската територия“ от 
Стратегията на МИРГ "Самоков". 90 
000 лв. от тях са за обновяване на 

площадното пространство на село 
Марица, община Самоков, отреден 
за читалище, съвет, поща, 
обществена организация и градинка 
по план. 73 200 лв. са изплатени за 
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рехабилитация и обновяване на 
площадно пространство в село 
Райово, община Самоков. 19 400 лв. 
се отпускат за обновяване на 
площадно пространство пред 
кметството и читалището в с. 
Маджаре, община Самоков. 

    По мярка 1.2.2 
„Диверсификация и нови форми на 
доход, и създаване на работни 
места“ от Стратегията на МИРГ 
„Шабла-Каварна-Балчик“ са 
изплатени 86 753,89 лв. 
Безвъзмездната финансова помощ се 
отпуска за дооборудване на 
ресторант, който предлага рибно 
меню и суши. 

    ДФ „Земеделие“ изплати 73 
320 лв. на бенефициер по мярка 2.3 
„Насърчаване на нови 
производители на аквакултури, 
развиващи устойчиви аквакултури“. 
Безвъзмездната финансова помощ се 
отпуска като междинно плащане за 
създаването на аквакултурно 

стопанство в община Видин чрез 
използването на рециркулационна 
система от закрит тип за интензивно 
отглеждане на европейски сом. 
Годишно фермата ще произвежда 
около 67 000 кг. риба за консумация, 
а с реализацията на 
инвестиционният проект ще бъдат 
разкрити 3 нови работни места с 
тенденция за тяхното увеличаване. 

 

ЕК одобри програма Интеррег VI-A Румъния България 2021-

2027 

 

Над 207 млн. евро ще бъдат 
инвестирани в граничните райони 
на двете държави 

 
Европейската комисия одобри 

Програмата за трансгранично 
сътрудничество Интеррег VI-A 
Румъния България 2021-2027. Тя 

предвижда инвестиции за над 207 
млн. евро в пограничните райони на 
двете държави. Те обхващат 8 
области в Северна България (Видин, 
Враца, Монтана, Велико Търново, 
Плевен, Русе, Добрич и Силистра и 
7 окръга в южната част на Румъния 
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(Мехединци, Долж, Олт, Телеорман, 
Гюргево, Кълъраш и Констанца). 

 
80 % от средствата се 

предоставят от Европейския фонд за 
регионално развитие, 20 % са 
национално съфинансиране на 
двете държави. 

 
Съществен нов елемент през 

следващите 7 години е подкрепата 
за интегрирани мерки за развитие 
на трансграничната зона, с 
включване на инвестиции в 
различни допълващи се сектори. 

 
Сред приоритетните проекти 

на Програмата е изграждането на 
съвместната част на велосипеден 
маршрут Eurovelo Route 6. Заложени 

са и мерки за стимулиране на 
туристическите и културни 
дейности, укрепване на местната 
икономика и осигуряване на 
устойчива транспортна връзка 
между дунавските селища. 

 
Ще се финансират проекти и 

в областта на мобилността и 
свързаността, опазването на 
природата и биоразнообразието, 
превенцията на риска и 
адаптирането към изменението на 
климата, образованието, туризма и 
културата. 

 
Повече информация може да 

намерите на уеб страницата на 
програмата. 

 
 
 

Плаващ музикален фонтан тип „Водно шоу“, финансиран 
по ПМДР ще се изгражда в Поморие 

 

Поморие ще посрещне 

следващия туристически сезон с 

плаващ музикален фонтан тип 

„Водно шоу“. Водната атракция е за 

над 330 000 лева без ДДС и се 

реализира по Програмата за морско 

дело и рибарство 2014 – 2020 г. 
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Чрез иновативна система от 

ефекти, посредством съвременни 

енергоефективни решения за водна, 

светлинна и звукова архитектура, 

през деня фонтаните ще работят в 

режим на динамични водни фигури 

с различна височина, които ще 

оформят водни сцени с минимум 2 

работни програми, избрани 

автоматично според скоростта на 

вятъра. В определени дни от 

седмицата след залез слънце, ще има 

програма от минимум 5 бр. мелодии 

с изготвена по тях светлинна и 

водна хореография. 

Съоръжението ще бъде 

закотвено на 25м. от брега в морето, 

до крайбрежна алея и пешеходна 

зона, успоредно на бул. „П. К. 

Яворов“, като то ще функционира 

само в активните летни месеци – от 

м. май до м. септември. 

В момента Община Поморие 

финализира съгласувателната 

процедурата относно 

атракционното шоу. 

 

 

Резюме на одобрената от ЕК ПМДРА 2021-2027 г. 

 

Програма за морско дело, 
рибарство и аквакултури за периода 
2021-2027 г. (ПМДРА), която беше 
една от първите официално 
одобрени от Европейската комисия 
(ЕК) на 25 ноември 2022 г. ще 
допринася за постигането на две от 
политическите цели на ЕС: 

-          ПЦ 2„По-зелена, 
нисковъглеродна Европа 
чрез насърчаване на чист и 
справедлив енергиен 
преход, зелени и сини 
инвестиции, кръгова 
икономика, 
приспособяване към 
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изменението на климата и 
превенция и управление 
на риска“, и 

-          ПЦ 5 „Европа по-близо 
до гражданите чрез 
насърчаване на 
устойчивото и 
интегрирано развитие на 
градските, селските и 
крайбрежните райони и на 
местните инициативи“. 

С бюджет  от около 121.3 млн. 
евро, Програмата ще подкрепя 
дейности в  рамките на  4 основни 
приоритета: за насърчаване на 
устойчивото рибарство и 
опазването на водните биологични 
ресурси“; за насърчаване на 
устойчивите дейности, свързани с 
аквакултурите, и на 
преработването и предлагането на 
пазара на продукти от риболов и 
аквакултури; за  осигуряване на 
устойчива синя икономика в 
крайбрежните, островните и 
вътрешните райони и насърчаване 
на развитието на общностите, 
занимаващи се с рибарство и 
аквакултури и за укрепване на 
международното управление на 
океаните и създаване на 
предпоставки за 
безопасността, сигурността, 
чистотата и устойчивото 
стопанисване на моретата и 
океаните. 

В обхвата на ПМДРА са 
включени множество дейности и 
операции за подобряване на 
инфраструктурата на рибарските 

пристанища и лодкостоянките, 
подобряване на икономическия и 
социалния статус на операторите в 
риболова, ефективен контрол в 
областта на рибарството, защита и 
възстановяване на водното 
биологично разнообразие, 
продуктивни инвестиции и 

иновации в аквакултурите 
осигуряващи екологични услуги, 
преработка на продукти от риболов 
и аквакултури, изграждане на 
капацитет и подготвителни действия 
в подкрепа на разработването и 
бъдещото изпълнение на стратегиите 
за Водено от общностите местно 
развитие, морско наблюдение, 
разработване на планове за 
управление на риболовните 
дейности в мрежата от морски 
защитени зони и др.  

При изпълнението на подхода 
ВОМР ще прилага еднофондово 
финансиране по ЕФМДРА. Цели се 
разширяване на териториалния 
обхват на рибарските територии за 
прилагане на подхода и обхващане 
на всички потенциални територии, 
зависими от рибарството и 
аквакултурата като се увеличи броя 
на действащите Местните 
инициативни рибарски групи 
(МИРГ) по ЕФМДРА от 9 на 15. 

МИРГ по ЕФМДРА ще си 
партнират с МИГ по ЕЗФРСР като 
изпълняват съвместни проекти за 

сътрудничество, съвместни 
мероприятия за изграждане на 
капацитет, популяризиране на 
подхода, споделяне на добри 

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


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

16 
 

практики и популяризиране на 
постигнати резултати. За 
реализацията на подхода е заделен 
ресурс от 24.3 млн. евро. 

Резюмето на ПМДРА 2021 – 
2027 г. може да видите тук. 

 

Документалният филм "Наука за морето" бе представен в 
арт център "Сити марк" в София 

 

Премиерата на 

късометражния документалeн еко 
филм "Наука за морето" бе 
представена НА 9 декември в арт 
център "Сити марк" в София. 

Целта на продукцията е да 

надникне в нелеката работа на 
българските океанолози и морски 
биолози от Института по 
океанология „Проф. Фритьоф 

Нансен" към БАН. Същевременно 

лентата акцентира и върху важни 
екологични проблеми като 
биоразнообразието в Черно море, 
замърсяването и състоянието на 
бреговете.  

Филмът „Наука за морето“ е 
създаден от продуцентскаа 
къща BeardFrost и финансиран 
от TotalEnergies Bulgaria. 

 
Програма „Дунавски регион“ е одобрена от Европейската 

комисия 
Европейската комисия 

официално прие новата програма за 
транснационално сътрудничество за 
Дунавския регион за периода 2021 – 
2027 г. 

Териториалният обхват на 
програмата включва 9 държави – 
членки на Европейския съюз 

(Австрия, две германски федерални 
провинции: Баден-Вюртемберг и 
Байерн (Бавария), Чехия, Словакия, 
Словения, Хърватия, Унгария, 
Румъния и България) и 5 държави 
извън ЕС (Босна и Херцеговина, 
Черна гора, Молдова, Сърбия и 
Украйна). 
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Бюджетът на Програма 
„ИНТЕРРЕГ Дунавски регион“ е в 
размер на 266 млн. евро (в т. ч. 80% 
от европейските фондове и 
инструменти и 20% национално 
съфинансиране от държавите, 
участващи в програмата) и цели 
подпомагането, разработването и 
изпълнението на проекти за 
сътрудничество, които да 
допринесат за развитието на един 
по-иновативен, устойчив и социален 
Дунавски регион, а също така и за 
подобряване на регионалното 
управление, с цел справяне с общи 
предизвикателства. 

Новата програма е част от 
Европейското териториално 
сътрудничество (ETC), по-известно 
като ИНТЕРРЕГ, което е важен 
фактор при провеждане на 
кохезионната политика на 
Европейския съюз от 1990 г. насам. 
Целта на програмата е държавите в 
Европа да си сътрудничат в 
разработване и изпълнение на 
съвместни проекти, които биха 

допринесли за разрешаване на 
общи териториални, социални и 
икономически проблеми.  

Основният акцент на новата 
програма е върху тематичните 
области, по които ще бъдат 
финансирани транснационални 
проекти (в т. ч. обезлюдяване, 
миграция, икономическо 
неравенство, енергийна зависимост, 
изменение на климата и др.). 
Програмата „Дунавски регион“ през 
периода 2021-2027 г. ще подкрепя 
проекти в четири приоритетни 
области. 

Първата област е насочена 
към подобряване на иновациите и 
трансфера на технологии и 
изграждане на умения за 
интелигентна специализация, 
индустриален преход и 
предприемачество. 

На второ място, програмата се 
фокусира върху действия за 
насърчаване използването на 
възобновяема енергия, адаптиране 
към изменение на климата и 
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справянето с бедствия, подобряване 
на качеството на водата и почвите и 
защита и запазване на 
биоразнообразието в екологичните 
коридори и екорегионите. 

Третият приоритет – по-
социален Дунавски регион, ще 
адресира пазара на труда и 

подпомагащото образование и 
обучение по отношение на тяхната 
достъпност, приобщаване и 
ефективност, както и проучване на 
секторен подход към социално-
икономическото развитие чрез 
наследство и култура. 

И накрая, четвъртият 
приоритет на програмата е насочен 
към по-добро регионално 
управление за справяне с големи 
териториални предизвикателства, 

като демографската 
трансформация. Освен това има за 
цел да подкрепи решения за 
предоставяне на по-добри 
обществени услуги и 
цифровизация. 

Както при останалите 
програми за транснационално 

сътрудничество, всички проекти, 
кандидатстващи за подкрепа от 
Програма „Дунавски регион“, 
следва да включат партньори от 
най-малко три държави, като могат 
да вземат участие национални, 
регионални или местни 
институции, университети, 
изследователски институти, частни 
компании, както и НПО. 

 

 

Министрите на рибарството решават възможностите за 
риболов за 2023 г. в Средиземно и Черно море 

 

На 13.12.2022 г. министрите на 
рибарството от ЕС договориха 
възможностите за риболов за 2023 г. 
в Средиземно и Черно море. 

Продължаване на 
изпълнението на многогодишния 
план за управление на Западното 

Средиземноморие 
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За западното 
Средиземноморие регламентът 
продължава прилагането на Картата 
на ЕС за дънни запаси, приета през 
юни 2019 г. 

Научните становища още 
веднъж потвърдиха, че трябва да се 
продължат съвместните си действия 
за постигане на целта за устойчиво 
управление на рибарството 
(максимален устойчив улов – MSY) 
до 1 януари 2025 г. 

Продължава намаляването на 
риболовното усилие при тралене 
със 7 %, съчетано с прилагането на 
допълнителни инструменти за 
управление, като ограничения на 
улова за дълбоководни скариди и 
контролиране на замразяването на 

работата на кораби с парагади. 

Освен това, за да се засили 
устойчивостта на екосистемата, 
регламентът разширява механизма 
за компенсация, въведен през 2022 г., 

като предоставя 3,5% допълнителни 
риболовни дни за траулери. Тази 
разпоредба възнаграждава 
използването на по-селективни 
уреди, създаването на по-ефективни 
зони за затваряне за защита на 
младите екземпляри и хвърлящите 
хайвер риби и по-широкото 
използване на минимален 
референтен размер за опазване 
(MCRS) за защита на младите видове 
хек. 

Всички мерки ще осигурят 
намаляване на смъртността от 
риболов, като същевременно 

минимизират социално-
икономическото въздействие върху 
флотовете. 

Нови ограничения на улова 
за средиземноморски видове с 

висока търговска стойност 

Регламентът въвежда за първи 
път ограничения на улова за 
управление на средиземноморски 
видове с висока търговска стойност, 
като дълбоководни скариди в 
Сицилийския проток, Йонийско 
море и Левантско море. 

Има и нови възможности за 
риболов за няколко подрегиона на 
Средиземно море, произтичащи от 
петте нови многогодишни плана за 
управление (MAP), приети от GFCM 
на годишната му сесия през 
ноември. Това е важна стъпка 
напред за устойчивата експлоатация 
на тези видове. Ограниченията на 
улова са намалени с 3% в сравнение 
с нивата от 2021 г. и са комбинирани 
с мерки за управление на флота. 

Освен това въз основа на 
разпоредбите на новите MAPs, в 
Сицилийския проток, регламентът 
въвежда режим на риболовно 
усилие за мерлуза, съчетан със 
замразяване на капацитета за 
всички флотове. В Алборанско море, 
за да се гарантира възстановяването 
на запасите, има нови ограничения 
на улова на ципура (намален със 7 % 
в сравнение с референтния период 
2018-2021 г.), съчетани с 
ограничения на капацитета на 
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флота и ограничения за 
любителския риболов. 

Напредък към устойчива 
експлоатация на запасите от 

Адриатическо море 

В Адриатическо море 
регламентът продължава 
прилагането на мерки за 
управление на дребните пелагични 
видове и дънните запаси, въз основа 
на разпоредбите на MAPs, приети 
от GFCM през 2019 г. и 2021 г. 

За дребните пелагични 
видове има намаление на улова от 
5% за хамсия и 9% за сардини и 
таван на риболовния капацитет. За 
дънните запаси регламентът 
определя нови нива на усилие в ЕС с 
допълнително намаление от 5,2 % за 
дънните траулери и намаление от 3 
% за бим траулерите. Тези мерки ще 
позволят запасите да продължат да 
се подобряват. Тяхната ефективност 
е потвърдена от последните научни 
становища, които показват 

увеличение на биомасата на 
повечето запаси, предмет на плана, 
за трета поредна година. 

И накрая, за Черно море 
регламентът транспонира 
решенията на GFCM за прехвърляне 
на общия допустим улов (ОДУ) за 
калкан, както и за прехвърляне на 
неизползваните квоти за калкан в ЕС 
от 2021 г. към 2023 г. Квотите за 
черноморска цаца остават на ниво 
2022 г. 

Повече информация може да 
видите: 

https://oceans-and-
fisheries.ec.europa.eu/news/sustainab
le-fisheries-mediterranean-and-black-
seas-new-updates-2023-fishing-
opportunities-proposal-2022-11-23_en 

https://oceans-and-
fisheries.ec.europa.eu/fisheries/rules/
fishing-quotas/tacs-and-quotas-
2023_en 

 

 

ПРОЕКТ ПО ПМДР НА ОБЩИНА БУРГАС ЩЕ БЪДЕ В 
ОСНОВАТА НА СТРАТЕГИИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЧЕРНО МОРЕ

С финална пресконференция 
Община Бургас и Университет „Проф. 

д-р Асен Златаров“  отчетоха 
успешната реализацията на проект 
„Повишаване на знанията за морската 
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околна среда за устойчиво управление 
на морските ресурси и постигане 
целите на син растеж“ , финансиран по 
Програма за морско дело и рибарство 
2014 – 2020 г., ДБФП № BG14MFOP001-
6.004-0007-C01/МДР-ИП-01-
237/14.12.2020 г. 

По време на изпълнението му 
партниращите си организации, с 
помощта на специален робот за 
подводни изследвания, извършиха 
мащабно проучване на екологичното 
състояние на Бургаския залив. 

Мониторингът беше извършен в 
6 точки с отчетено най-силно 
въздействие на човешката дейност - 
Пристанище Бургас, Пристанище 
„Сарафово“, както на самия порт, така 
и в акваторията му, Ченгене скеле, 
Северен и Централен плаж, остров 
Света Анастасия. 

На зключителното събитие 
експерти по екология и морско дело 
участващи в проекта,  представиха 
резултатите от подводните изследвания 
за състоянието на морската околна 
среда и намиращите се в нея отпадъци 
както на повърхността, така и на 
дъното. 

Събраната информация е 
обобщена в подробни карти, данните 
от които ще се използват за 
формулирането на стратегии и 
дейности, целящи ограничаването в 
максимална степен на замърсяването на 
Черно море. 

За намаляване замърсяването с 
пластмаса Община Бургас създаде „Син 
етикет“. С екологичното лого бяха 
отличени 3 заведения, които се 
включиха в инициативата за 
намаляване на полимерните отпадъци 
и не предлагат пластмаса за еднократна 
употреба като бутилки, сламки, чаши и 
прибори. 

Като част от мерките за 
управление на човешкото въздействие 
върху морската околна среда 
Университет "Проф. д-р Асен Златаров" 
разкри нова дисциплина "Полимерни 
замърсители в морска среда" към 
магистърските програми „Екология и 
опазване на околната среда”, „Екология 
и екологичен мениджмънт” и 
„Технология на материалите и 
материалознание". 

Проект STARFISH 4.0: Чрез технологията NEMO – 
подобряване безопасността и устойчивостта на дребномащабния 
риболов 
 

Дребномащабният риболов 
представлява 85 % от всички 
риболовни кораби в ЕС, но 
понастоящем е почти невъзможен за 
наблюдение: трудно е да се знае 
къде и кога извършват риболов и 
колко. Това представлява 

предизвикателство за управление на 
рибните запаси по устойчив начин. 
Финансираният от ЕС проект 
STARFISH 4.0 разработи 
технологията NEMO, за да се справи 
както с проблема с устойчивостта, 
така и с безопасността в морето. 110 
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местни традиционни рибари в 
Гърция и Мавритания тестваха 
системата в продължение на 18 

месеца с успех. NEMO вече е готов за 
пускане на пазара. 

 

 
 
 

Технология за по-безопасен 
и по-устойчив дребномащабен 
риболов 

Дребномащабните рибари 
пряко зависят от изобилието на 
видовете, към които се стремят. 
Предприемането на действия за 
опазване на дребномащабния 
риболов е спешен приоритет и 
изключително остър в 
средиземноморския регион, където 
ситуацията с рибните запаси е 
драматична. 

С подкрепата на Европейския 
фонд за морско дело и рибарство 
проектът разработи цифрови 
инструменти за по-добър 
мониторинг на дребномащабните 
риболовни практики, като 
същевременно осигурява по-
безопасни условия на работа в 
морето. Двама местни 
партньори, APC в Гърция и ECR в 
Мавритания, са част от проекта. 

С участието на местните 
общности, STARFISH 4.0 разработи 
и тества NEMO, система за 
мониторинг, базирана на 3 
компонента: 

1.      иновативен, достъпен 
предавател за системи за 
наблюдение на кораби 
(VMS), захранван от 
слънчева енергия, 
използващ 
комуникационни системи 
за сателит/клетъчна 
мрежа/интернет; 

2.      Платформа за мониторинг 
на големи данни; 

3.      специални мобилни 
приложения. 

           NEMO е удобно за 
потребителя устройство, което в 
същото време е достъпно. Той 
използва както клетъчна, така и 
сателитна комуникация, докато 
слънчевите панели го правят 
независим от захранването на борда. 

http://www.nrmbg.com/
mailto:office@nrmbg.com
http://www.apc.gr/en/
http://ecr.mr/


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

23 
 

Всички те осигуряват свързаност, 
където и да са рибарите. 

Общо 110 местни 
традиционни рибари в Гърция и 
Мавритания тестваха NEMO в 
продължение на 18 месеца. 
Рибарите тестваха здравината на 
системата, продължителността на 
живот на батерията, лекотата на 
използване и точността на данните. 
Това помогна за усъвършенстване на 
продукта и услугите, които NEMO 
вече са готови за пускане на пазара. 

  

Дребномащабният риболов 
представлява 50% от световния улов 
и 95% от световните рибари. 
Липсата на наблюдение, което 
обикновено се наблюдава при 
големите промишлени риболовни 
кораби, създава значително 
предизвикателство за устойчивото 
управление на ресурсите в 
контекста на изчерпване на 

крайбрежните рибни запаси, по-
специално в Гърция, която 
разполага с най-големия 
дребномащабен риболовен флот в 
Съюза. 

Трябва да оценим и 
наблюдаваме рибните запаси", казва 
Ники Мацафлери от Регионалния 
отдел за рибарство, островите 
Магнезия и Северните Споради. 
„Тези малки кораби трябва да бъдат 
оборудвани с устройство, което 
може да контролира всички 
риболовни усилия. Необходимо е да 
има система, проста, която да отчита 

улова ежедневно, за да можем да 
контролираме рибните ресурси. 
STARFISH 4.0 предлага подобни 
стандарти за контрол и безопасност 
като индустриалния риболов, 
достъпен за крайбрежните 
общности. 

Проектът показва, с помощта 
на рибарите, че дигиталните 4.0 
технологии, приложени в сектор с 
нищожни по обем данни, могат да 
добавят стойност към техните 
бизнес дейности, като се основават 

на местни и устойчиви вериги за 
доставка на морски дарове и 
директни или къси продажби. 
NEMO разширява веригата на 
защита в морето, като събира, 
записва и предава данни от морето 
към сушата, които предоставят 
доказателства за това къде и кога е 
уловена рибата и от кого. 

Награден проект 

STARFISH 4.0 беше отличен с 
наградата за най-добър проект за 
2021 г. от WestMED Initiative в 
категорията „Устойчиво рибарство, 
аквакултура и развитие на 
крайбрежната общност“. Проектът 
STARFISH 4.0 е пряко свързан с 3-те 
основни цели на инициативата 
WestMED: по-безопасно и по-
сигурно морско пространство, 
подобрено морско управление и 
интелигентна и устойчива синя 
икономика. 

От фермата до трапезата и 
дигитална трансформация 
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Проектът STARFISH 4.0 
допринася за стратегията на ЕС „От 
фермата до трапезата“ за 
„справедлива, здравословна и 
екологично чиста хранителна 
система“, един от стълбовете на 
Европейската зелена сделка. 
Проектът може да бъде свързан и с 

реформата на регламента за 
контрол на рибарството. 
Използването на системата NEMO 
ще помогне на рибарите да 
съхранят запасите, от които зависят, 
за бъдещите поколения и ще 
докаже, че техният улов е законен. 

Проектът STARFISH също 
помага за оформянето на 

цифровото бъдеще на ЕС, като 
активно подкрепя за цифровата 
трансформация – ключов приоритет 
на ЕС. Въвеждането на цифрови 
технологии в практиката на 
рибарите би могло да насърчи 
младите рибари да навлязат в 
професията и да подпомогне 

преминаването към култура на 
съответствие. Освен това ускорява 
устойчивото развитие на синята 
икономика чрез иновации. 

Повече информация: STARFISH 

 

 

 

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА 
ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.122 „ПРЕРАБОТВАНЕ НА 
ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ” ОТ СВОМР НА 
МИРГ “САМОКОВ" 

 

мярка 02 „Преработване на 
продуктите от риболов и 
аквакултури” 

Местна инициативна 
рибарска група (МИРГ) „Самоков“ и 

дирекция „Морско дело и 
рибарство“ – Управляващ орган на 
Програмата за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани 
желаещите да представят проектни 
предложения по Приоритет на 
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Съюза 4 „Повишаване на заетостта и 
териториалното сближаване ”, като 

ОБЯВЯВА за прием на 
проектни предложения по 
процедура чрез подбор на проекти 
BG14MFOP001-4.122 „Преработване 
на продуктите от риболов и 
аквакултури”, мярка 02 
„Преработване на продуктите от 
риболов и аквакултури” от 
Стратегия за Водено от 
общностите местно развитие 
(ВОМР) на Местна инициативна 
рибарска група (МИРГ) „Самоков“. 

Цели 

Подпомагането по 
настоящата мярка допринася за 
постигането на приоритет на Съюза 
за устойчивото развитие на 
риболова и аквакултурите и 
свързаните с тях дейности, в 
съответствие с чл. 6, параграф 4 на 
Регламент (ЕС) № 508/2014 на 

Европейския парламент и на Съвета 
от 15 май 2014 година за 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство и за отмяна на 
регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) 
№ 861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и 
(ЕО) № 791/2007 на Съвета и 
Регламент (ЕС) № 1255/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
(Регламент (ЕС) № 508/2014), както 
и на стратегическа цел 1 
„Повишаване 
конкурентоспособността на 
предприятията от сектор 
Аквакултури на територия на МИРГ 
„Самоков“, при ефективно и 

екологосъобразно използване на 
ресурсите, основано на знания и 
нови технологии“ от Стратегията за 
ВОМР, и да допринася за 
насърчаване на устойчиви в 
екологично отношение, 
иновативни, конкурентноспособни 
и основани на знания аквакултури, 

характeризиращи се с ефективно 
използване на ресурсите“, 
специфична цел 1.2. 
„Модернизиране на поне две 
преработвателни предприятия, 
които допринасят за намаляване 
натиска/въздействието върху 
околната среда“. 

  Подпомагането по 
настоящата мярка не представлява 

държавна помощ. Съгласно чл. 8, 

параграф 2 от Регламент (ЕС) № 
508/2014, чл. 107, 108 и 109 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС) не се 
прилагат към плащания, извършени 
от държави членки съгласно и в 
съответствие с посочения регламент, 
които попадат в обхвата на чл. 42 
ДФЕС. 

Указанията във връзка с 
приложимия режим на държавни 
помощи по мерки, финансирани по 
Програмата за морско дело и 
рибарство 2014 - 2020 г. са 
публикуване на 
адрес: https://www.eufunds.bg/bg/
pmdr/node/2365 
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Общият размер на 
безвъзмездна финансова помощ 
е 125 046,72 лв. 

            Минималният размер на 
допустимата безвъзмездна 
финансова помощ за един проект 
е 30 000 лв. 

            Максималният размер на 
допустимата безвъзмездна 
финансова помощ  за един проект 
е 125 046,72 лв. 

Финансовата помощ по реда 
на настоящата процедура е 
безвъзмездна и се предоставя в 
рамките на определения бюджет за 
мярката в Стратегията за ВОМР на 
МИРГ Самоков, от които: 

- 85% съфинансиране от ЕФМДР и 

- 15% съфинансиране от 
националния бюджет 

Максимален интензитет на 
безвъзмездната финансова помощ 
– 50%. 

  Максималният срок за 

изпълнение на проект по 
настоящата процедура е до 12 

месеца, считано от датата на 
подписване на административния 
договор за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ, но 
не по-късно от 30.11.2023 г. С оглед 
на финалния етап от изпълнението 
на ПМДР 2014-2020 e задължително 
всички допустими дейности в 
одобреното проектно предложение 

да бъдат изпълнени преди 30.11.2023 
г. 

Допустими кандидати по 
мярката са юридически лица или 
еднолични търговци (ЕТ), 
регистрирани по Търговския закон 
или Закона за кооперациите. 

  Допустими дейности 

Безвъзмездна финансова 
помощ по настоящата процедура се 
предоставя за подпомагане на 
инвестиции в преработването на 
продукти от риболов и аквакултури, 
когато тези инвестиции са свързани 
с дейности, които: 

1. Допринасят за реализирането на 
икономии на енергия или 
намаляване на въздействието върху 
околната среда, включително 
третирането на отпадъци. 

2. Инвестиции, които са 
предназначени за обработка и/или 
преработка на свръхпроизвеждани 
или слабоексплоатирани видове. 

3. Свързани с преработването на 
странични продукти, които се 
получават в резултат на основни 
дейности от преработването. 

4. Свързани с преработването на 
продукти на биологични 
аквакултури съгласно чл. 6 и чл. 7 от 
Регламент (ЕО) № 834/2007 на 
Съвета от 28 юни 2007 г. относно 
биологичното производство и 
етикетирането на биологични 
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продукти и за отмяна на Регламент 
(ЕИО) № 2092/91. 

5. Водят до нови или подобрени 
продукти, нови или подобрени 
процеси или нови или подобрени 
управленски и организационни 
системи. 

Условията за кандидатстване, 
Условията за изпълнение и 
приложенията към тях по 
процедурата са публикувани на 
Единния информационен портал на 
Европейските структурни и 
инвестиционни 
фондове: https://www.eufunds.bg, на 
интернет страницата на МИРГ 
„Самоков“ - https://mirg-samokov.eu/ и 
в Информационната система за 

управление и наблюдение на 
средствата от Европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове. 

Подаването на проектното 
предложение по настоящата 
процедура се извършва изцяло по 
електронен път чрез 
Информационната система за 
управление и наблюдение на 
средствата от Европейските 
структурни и инвестиционни 
фондове (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 до 3 седмици 
преди крайният срок за подаване 
на проектни 

предложения. Допълнителни 
въпроси могат да се задават само по 
електронна 
поща: pmdr@mzh.government.bg. 

Няма да се дават разяснения, 
които съдържат становище относно 
качеството на конкретно проектно 
предложение. Няма да се 
предоставят отговори на въпроси, 
задавани по телефона. Няма да 
бъдат изпращани индивидуални 
отговори на зададени от 
кандидатите по процедурата 
въпроси. 

  Краен срок за подаване на 
проектни предложения  - 17:00 
часа на 13.02.2023 г. 

Пълният пакет документи, 
условията за кандидатстване и 
условията за изпълнение по 
процедурата можете да 
намерите тук. 
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УО НА ПМДР ОБЯВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ 4 
ПРОЦЕДУРИ ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ПО ПМДР 2014 – 2020 
Г. 

Управляващият орган на 
Програмата за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г.  През м. 
декември публикува за обществено 

обсъждане проектите на Условията 
за кандидатстване и изпълнение и 
приложенията към тях по 4 
процедура чрез подбор на проекти. 

 

 

По процедура № 
BG14MFOP001-5.022 „Мерки за 
предлагане на пазара - сектор 
„Преработване на продуктите от 
риболов и аквакултури“, мярка 5.3 
„Мерки за предлагане на пазара“ се 

предвижда бюджет от 3 510 426.10 
лв. безвъзмездна финансова помощ, 
от които 2 632 819.58 лв. са от 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство и 877 606.52 
лв. национално съфинансиране. 

По процедура чрез подбор на 
проекти № BG14MFOP001-5.020 
„Мерки за предлагане на пазара - 
сектор "Риболов", мярка 5.3 „Мерки 
за предлагане на пазара“ 
предвиденият бюджет по 
процедурата е 2 467 506.41 лв. 
безвъзмездна финансова помощ, от 
които 1 850 629.81 лв. са от 

Европейския фонд за морско дело и 
рибарство и 616 876.60 
лв. национално съфинансиране. 

Третата процедура чрез 
подбор на проекти № 
BG14MFOP001-1.026 „Временно 
преустановяване на риболовна 
дейност вследствие на агресивната 
война на Русия срещу Украйна, 
която застрашава сигурността на 
риболовните дейности или 
възпрепятства икономическата 
жизнеспособност на риболовните 
операции“, мярка 1.9 “Временно 
преустановяване на риболовна 
дейност вследствие на агресивната 
война на Русия срещу Украйна, 
която застрашава сигурността на 
риболовните дейности или 
възпрепятства икономическата 
жизнеспособност на риболовните 
операции”  се предвижда да е с 
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бюджет 2 525 998 лв. безвъзмездна 
финансова помощ, от които 1 850 
629.81 лв. са от Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и 675 368.19 

лв. национално съфинансиране. 

Четвъртата процедура чрез подбор 
на проекти № BG14MFOP001-5.021 
„Мерки за предлагане на пазара - 
сектор "Аквакултури", мярка 5.3 
„Мерки за предлагане на пазара“ 
предвижда бюджет от 4 693 

920 лв. безвъзмездна финансова 
помощ, от които 3 520 440 лв. са от 

Европейския фонд за морско дело и 
рибарство и 1 173 480 лв. 
национално съфинансиране. 

Писмени предложения и коментари 
по горепосочените документи на 4-
те процедури можеха да се 
изпращат до 17:00 ч. на 21.12.2022 

г., в информационната система за 
управление и наблюдение ИСУН 
2020.  

Постъпилите в хода на 
общественото обсъждане коментари 
се вземат под внимание от УО на 
ПМДР при изготвяне на 
окончателния вариант на Условията 
за кандидатстване,  Условията за 

изпълнение и приложенията към 
тях. 

 

Проект Vistikhetmaar „Ловя риба, която познавам“ 
предоставя информация директно на рибарите и създава мрежа 
от млади риболовци 

 

На рибарите може да им 
липсва необходимото време, за да 
проследят непрекъснато 
развиващите се обществени нужди и 
промените в законодателството в 
риболова. В Холандия проектът 

Vistikhetmaar („Ловя риба, която 
познавам“) създаде уебсайт, за да 
предостави на рибарите и 
риболовните академии „обслужване 
на едно гише“, представящо 
персонализирана, научно 
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обоснована и актуална информация 
за риболова . 

Уебсайт за днешните и 
утрешните рибари 

Проектът Vistikhetmaar служи 
на две основни цели. Първо, той 
предоставя информация на 
рибарите относно най-актуалните и 
неотложни проблеми като Брекзит, 
задължението за разтоварване и 
екологичните изисквания. Второ, 
предлага образователни материали 
на училищата по риболов в цифров 
формат, организирани в добре 
дефинирани досиета. 

Идеята за проекта 
първоначално е възникнала през 
2014 г. по инициатива на 
Министерството на икономиката. В 
момента се управлява от 
консорциум от две рибарски 
търговски асоциации, Wageningen 
University & Research и Foundation 
ProSea Marine, която е и 
координатор на проекта. 

Разработване на 
персонализирана и атрактивна 

информация 

Досиетата са разработени с 
оглед на целевата аудитория, чрез 
подход „стъпка по стъпка“ и от 
гледна точка на рибарите „какво 
има в това за мен?“. Информацията 
се предоставя предимно в писмена 
форма и с нарастващи нива на 
детайлност. На най-високото ниво е 
леснодостъпен план заедно с 
триминутен филм, в който двама 
рибари, Cees и Cas, внасят малко 

лекота и хумор в сериозни теми. 
Самото име на проекта е игра на 
думи. Холандската фраза wist ik het 
maar означава „Иска ми се да знаех“, 
а vis означава „риба“. Така 
измислената дума Vistikhetmaar 
означава нещо като: „Ловя риба, 
знаех това“. Лекотата и хуморът 

позволяват по-атрактивно 
съдържание. По молба на рибар 
през 2022 г. стартира поредица от 
подкасти, които разнообразяват 
форматите, като същевременно 
обхващат актуални теми като 
жените в рибарството или 
предприемачеството. 

Според Тим Хаасноут, 
директор на ProSea Foundation: 

  

„Ефективността на 
разпространението на знания 
зависи от няколко аспекта: 
съдържанието на съобщението, 
достъпността на използвания език и 

приемането на знанието от 
получателя.“. 

За да се справи с тази 
последна трудност, проектът 
включва и дейности за изграждане 
на доверие, основно въз основа на 
преки контакти с отделни рибари. 
Проектът има също така „диск за 
озвучаване“, съставена от 10 активни 
рибари, които предлагат 
практическа обратна връзка. Тези 
действия са от съществено значение 
за успеха на проекта. Всъщност, 
както е подчертано от Time 
Haasnoot, „Ако получателят не 
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вярва на източника, ефективността 
ще бъде нулева. 

Колкото и да е полезен за 
рибарите, проектът има 
сравнително високи разходи. 
Разработването на уебсайта е 
трудоемко и следователно скъпо, 
както и процесът на изграждане на 
доверие, идентифициране на 
нуждите на рибарите и реагиране 
на тях по подходящ начин. За 
щастие, благодарение на 
подкрепата на ЕС, проектът успява 

да продължи. 

Освен съдържанието на 
уебсайта, проектът създаде и мрежа 
от 23 млади рибари (18 до 35 
години), които участват ежегодно 
(понякога два пъти годишно) в 
курсове, които осигуряват 
изграждане на капацитет и 
позволяват учене през целия живот. 

Повече информация може да 
намерите 
тук: https://vistikhetmaar.nl/ 

 

 

КТК „ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ“ ПРЕДСТАВЯ ФОТОИЗЛОЖБА ЗА 
ЖИВОТА НА РИБАРИТЕ 

 

Фотопленер „Морски 
труженици“ беше открит на 18 
декември (неделя), от 11.30 ч., в 
многофункционалната зала на 
културно-туристически комплекс 

„Ченгене скеле“. Организатори на 
събитието са фотоклуб „Осмо 
изкуство“ и туристическа агенция 

„Стил травел“, която е сред 
съоснователите на клуба. 

Уникалните кадри, 
подредени в изложба до морския 
бряг, ще разкрият живота на 
рибарите в рибарското селище 
Ченгене Скеле край Бургас. 
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„В рамките на няколко дни 
ще имаме възможност да проследим 
тяхното ежедневие, макар и за 
кратко ще се опитаме да заживеем с 
техните болки и радости и да ги 
пресъздадем чрез средствата на 
фотографията. Рибарите са 
страхотни хора, сърдечни, с много 

истории за споделяне. Пленерът е 
„римейк“ на друг такъв от 2011 г. 
Надяваме се и този да събуди 
интереса на жители и гости на 
Бургас“, споделят организаторите. 

Към екипа на фотопленера се 
присъединява и фотографът Иван 
Миладинов, който прояви 
спонтанен интерес към темата. 
Амбицията на „Осмо изкуство“ е 
това събитие да се превърне в 
традиция, защото животът на 
рибарите винаги вълнува. 

Фотоклубът е основан преди 10 
години и се радва на активен живот. 

Изложбата в комплекс 
„Ченгене скеле“ включва над 40 
кадъра и може да бъде разгледана до 
края на годината. Тя се открива в 
навечерието на Никулден по стар 
стил, който рибарите отбелязват на 
19 декември. След Бургас 
фотопленерът ще може да бъде 
разгледан от жителите на Севлиево. 

 

 

          ПОКАНА КЪМ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С 
НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ 
ЗА УЧАСТИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СЪСТАВА НА 
КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО 
ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 2021-2027 Г. 

 

Управляващият орган на 
Програма морско дело, рибарство и 

аквакултури 2021-2027 г. (УО на 
ПМДРА 2021 - 2027 г.) в 
Министерство на земеделието 
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стартира процедура за избор 
на юридически лица с нестопанска 
цел за общественополезна дейност, 

чиито представители да участват в 
състава на Комитета за наблюдение 
(КН) на ПМДРА 2021 - 2027 г. 

Комитетът за наблюдение на 
програмата следи за ефективното и 
качественото й изпълнение, като 
разглежда и одобрява критериите за 
избор на операции за финансиране, 
следи напредъка към постигането на 
междинните цели и на целевите 
стойности на програмата разглежда 
и одобрява предложения за 
изменения в програмата и 
окончателния доклад за качеството 
на изпълнението на програмата. 

Отправя се покана към следните 
групи юридически лица с 
нестопанска цел за 
общественополезна дейност: 

 Организации, работещи в 
сферата на защита на 
основните права, равенството 
между мъжете и жените, 
недискриминацията и 
равните възможности; 

 Организации, работещи в 
сферата на социалното 
включване и интегрирането 
на маргинализираните групи; 

 Организации, работещи в 
сферата на опазване на 
околната среда; 

 Организации, работещи в 
сферата на образованието, 
науката и културата; 

 Организации, работещи в 
сферата на научни 
изследвания и иновации; 

 Организации, работещи в 
сферата на енергийната и 
ресурсна ефективност и 
кръговата икономика; 

 Организации, работещи в 

сферата на технологии, 
свързани с цифровия преход; 

 Организации, работещи в 
сферата на Синята 
икономика; 

 Други организации, имащи 
отношение към мерките, 
финансирани от Програмата 
за морско дело и рибарство. 

В срок до 15 работни дни, 
считано от 15 декември 2022 г. всяко 
заинтересовано юридическо лице с 
нестопанска цел за 
общественополезна дейност от 
посочените по-горе групи може да 
подаде писмено заявление за 
участие. 

Писмените заявления за участие 
се подават по образец на адрес: гр. 
София, бул. Христо Ботев“ №55, 
дирекция „Морско дело и 
рибарство“, Министерство на 
земеделието и/или на електронен 
адрес: pmdra_2021-
2027@mzh.government.bg. 

Детайлната покана, както и 
необходимите документи за 
попълване са публикувани тук. 
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EUMOFA обяви публикуването на нов анализ на ценова 
структура, озаглавен „Мидите в ЕС“ 

 
 

Проучването анализира 
производството на миди и 
пазарните тенденции на ниво ЕС, 
като се фокусира върху структурата 
на цените по веригата на доставки в 
Испания, Франция, Италия и 
Ирландия. 

ЕС е вторият по големина 
производител на миди в света. През 
2020 г. той е произвел около 430 800 
тона, допринасяйки за 20% от 
световното производство на миди. 
Испания е основният производител 
в ЕС (47% от производството на ЕС 
през 2020 г.), следвана от Франция 
(14%), Италия (12%), Холандия (8%), 
Дания (7%), Гърция ( 4%) и 
Ирландия (3%). 

Същата година общото 
предлагане на миди възлиза на 
552,636 тона, което се основава 
главно на производството в ЕС (78% 
от предлагането в ЕС) и в по-малка 
степен на вноса (22% от 
предлагането в ЕС). Вносът на ЕС от 
трети страни се отнася главно за 

консервирани продукти, като Чили 
е основният доставчик. През 2020 г. 
очевидното потребление на ниво ЕС 
беше оценено на 537,212 тона, което 
съответства на потребление на глава 
от населението от 1,2 kg. 

В ЕС веригата на стойността 
на мидите все още е много 
специфична за всяка държава. 
Производството във Франция и 
Италия отива главно за вътрешния 
пазар и се допълва от внос, докато 
испанското производство осигурява 
както вътрешния пазар, така и 
други държави-членки на ЕС, а 
ирландското производство е 
предимно експортно ориентирано. 
Потреблението също се различава в 
количествата, консумирани на глава 
от населението, както и по 
отношение на размери, представяне 
(пресни, замразени консервирани) и 

други видове сегментиране на 
пазара (напр. органичен, 
сертификат за качество и др.). 
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Основните резултати от 
анализа на структурата на цените в 
Испания, Франция, Италия и 
Ирландия са: 

Първите продажни цени 
варират между 0,66 EUR/kg в 
Испания до 1,60 EUR/kg във 
Франция за „миди Бушот”, в 
зависимост от вида, качеството на 
мидите, страната на произход и 
сертифицирането. 

Има разлика в цените на 
мидите в зависимост от крайния 
пазар в Испания, Франция и 
Ирландия. Например във Франция 
мидите, продавани на ресторанти, 
се продават на по-високи цени от 
тези, продавани на големи търговци 
на дребно (2,60 EUR/kg срещу 2,30 

EUR/kg). 

Цената в големите търговци 
на дребно (без ДДС) за миди е 
различна на италианския, 
испанския и френския пазар: около 
2,65 EUR/kg в Италия, 3,00 EUR/kg в 
Испания и 3,60 EUR/kg във 
Франция за „Бушо миди“ и 3,71 
евро/кг за ирландски миди (внесени 

насипно от Ирландия за 
предоставяне на френския купувач). 
Цената на суровините представлява 
20% от крайната цена на етапа на 
продажба на дребно в Испания, 26% 
в Италия и 44% във Франция. 

Проучването е достъпно и 
може да се прочете 
на английски, френски и италианск
и. 

 

Министерството на културата и френското посолство 
подписаха декларация за намерение за създаване на център на 
изкуствата на остров „Св. св. Кирик и Юлита“ край Созопол 

 
 

Министърът на културата 
проф. Велислав Минеков и 
посланикът на Френската 

република у нас Н. Пр. Жоел Мейер 
подписаха Декларация за намерение 
между правителството на Република 
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България и правителството на 
Френската република във връзка с 
проекта за създаване на център на 
изкуствата на остров Св. св. Кирик и 
Юлита край Созопол. 

По отношение на остров „Св. 
св. Кирик и Юлита” министър 
Минеков сподели, че цялостната 

реализация на проекта е непосилна 
за бюджета на Министерството на 
културата, затова и българската 
страна ще разчита на помощ от ЕС. 

Н. Пр. Жоел Мейер каза, че 
министър Минеков е отличен 
посланик на проекта за острова край 
Созопол, след като това е една от 
първите големи теми, с които се 
запознава в началото на мандата си. 

Сподели, че и френската 
страна желае проектът да се 
осъществи максимално бързо, като 
го разглеждат не само като 
културен, а и като политически 
проект, благодарение на който 
светът да погледне по друг начин на 
България. По думите на Н. Пр. 
Мейер благодарение на проекта 
може да се създаде модел на 
партньорство в Черно море и този 
пример да бъде изследван. 
На острова се предвижда 
изграждането на открита музикална 
сцена, също и галерии. Има идея 
щабът на армията да се превърне в 
резиденция на артисти, каквито 
работят навсякъде по света, сподели 
министър Минеков. 

Жоел Мейер подчерта, че 
проектът за Център на изкуствата на 
остров „Св. св. Кирик и Юлита“ е 
важен културен проект с 

международно значение, който ще 
допринесе за икономическото 
развитие на страната и на региона. 

С подписаната декларация 
страните се съгласиха, че желаят да 
развият сътрудничеството си в 
областта на опазването и 
представянето на културното 

наследство, а правителството на 
Френската република заявява 
интереса си да окаже подкрепа на 
правителството на Република 
България по този ключов за 
страната ни Проект. 

Проектът си поставя за цел да 
спомогне за развитие на културния 
и творчески обмен между 
подписващите страни и разкриване 
престижа на българското културно 
наследство и на съвременното 
творчество в многобройните му 
аспекти. 

Центърът на изкуствата, на 
международно ниво, ще: насърчи 
културния и творчески обмен, ще 
създаде условия за достъп на всички 
до културното наследство и за 
създаване на артистични творби с 
оригинални и новаторски методи, в 
условията на глобализация и 
цифровизация, ще утвърди 
ценностите на едни по-хуманни 
общества, базирани на културата; 
ще предложи съвременен поглед 
към наследството и бъдещето на 
изкуствата, като създаде условия за 
резонанс между изкуството и 

обществото, между изкуството и 
света, както и между културното 
наследство и развитието на 
цифровизацията; ще предложи 
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място за срещи и лаборатория за 
развитие, творчество, презентации, 
за участие в открити дебати; ще 
създаде възможности за 
съхранението, опазването и 
изучаването на културното 
наследство; ще се превърне във 
важен полюс за развитие на 

националния и на международния 
туризъм. 

Предпроектното проучване 
ще включва визита на място, 
разработване, планиране и 
реализиране на Проекта. То ще бъде 
извършено от агенция Франс 
Музеум, френски консултант в 
областта на инженеринговите 
културни проекти, който оказва 
помощ в създаването и 
трансформацията на музеите и 
културно-историческите обекти, 
като използва във Франция и в 
международен план оригиналния 
си опит и единствената си по рода 
мрежа. 

Агенцията може да ползва и 
експертизата на Музея Лувър по 
въпроси от неговата компетентност. 

Правителството на Република 
България ще участва в проучването 
посредством съответните поделения 
на българското Министерство на 
културата и местните власти в 

община Созопол и област Бургас. 
Подробно разписаните условия за 
изпълнение, цели, дейности и 
очаквани резултати от 
предпроектното проучване ще 
бъдат предмет нa споразумение 
между Министерството на 
културата на Република България и 
агенция Франс Музеум. 

Минути след подписването 
министър Минеков получи 
потвърждение, че помощник-
генералният директор на ЮНЕСКО 
по въпросите на културата – 
Ернесто Отоне Рамирес е приел 
поканата да посети в скоро време 
остров „Св. св. Кирик и Юлита“ 
край гр. Созопол. 

 

Туристическа атракция в с. Фотиново, финансирана от 
СВОМР на МИРГ „Високи Западни Родопи: Батак – Девин – 
Доспат“ популяризира рибарския район 

Проектът на Местна 
инициативна рибарска група 
(МИРГ) „Високи Западни Родопи: 
Батак – Девин – Доспат“ развива 
туристически атракции на 
територията на  Община Батак, чрез 
възстановяване на рибовъдното 
стопанство в с. Фотиново с 
финансовата подкрепа на 

Програмата за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския 
фонд за морско дело и рибарство. 
Общата стойност на проекта е  140 
061 лв., от които 119 052 лв. са от 
Европейския фонд за морско дело 
и  рибарство и 21 009 лв. 
национално съфинансиране. 
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Село Фотиново се намира на 
20 км от град Батак и на 30 км от 
курорта Цигов чарк, които годишно 
привличат хиляди туристи от 
страната и чужбина. Голяма част от 
посетителите идват на риболов. 
Отделно в селото се намират 
Фотинските водопади, които се 
посещават от множество туристи. 
Идеята на Сдружение „Ловно-
рибарско дружество Пещера“ – град 
Пещера, чиято собственост е 
рибното стопанство, е насочена към 
създаване на нова за територията 
туристическа атракция, чрез 
използване на местния ресурс, 
свързан с риболова и въдичарството. 

В рибарския район на 
Местната инициативна рибарска 
група „Високи Западни Родопи: 
Батак-Девин-Доспат“ водните 
площи са общо 4792 ха или 3.12% от 
цялата територия. Районът се 
характеризира с висока 
концентрация на язовири (10 
язовира, някои от които са сред най-
големите в България) и реки с 
подходящи условия за развитие на 

аквакултури и извършване на 
любителски риболов. Значителна 
част от рибарската територия 
попада в защитените зони по 
Натура 2000, което налага 
прилагането на специални мерки и 
внимателно използване на 
потенциала, който тези зони 
предоставят. В изготвената и 
одобрена за финансиране 
Стратегия на водено от общностите 
местно развитие са акцентирали 
върху развитието на местните 
туристически атракции и на 
риболовния туризъм. 

Специален фокус е поставен и 
върху привличането на повече деца 
и млади хора от територията на 
МИРГ „Високи Западни Родопи: 
Батак-Девин-Доспат“. Чрез проекта 
те вече имат възможност да се 
запознаят с методите на отглеждане 
на риба, рибовъдството, и ползите 
от рибата, което се очаква да 
допринесе за  увеличаване на 
консумацията на рибни продукти, 
увеличаване на туристите, а от там и 
върху местната икономика. 
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С изпълнението на 
проектното предложение са 
осъществени цялостни строително-
монтажни работи за възстановяване 
на пъстървовото стопанство в село 
Фотиново. Извършен e ремонт на 4 
броя бетонови басейна, малка 
прилежаща къща за 

демонстрационни дейности и 
обслужване на стопанството, 
ремонтиран е склада за фураж, на 
дървения заслон за барбекю, 
оградата и моста чрез, който се 
осигурява достъпа до обекта. 

Благодарение на 
реализацията на проекта всеки 
турист може да се запознае с 
техниките за отглеждане на 
аквакултури и да практикува 
риболов на сладководна 

аквакултура, в случая на пъстърва. 
Ползването му е безплатно за 
посетителите, а рибата, която се 
отглежда в стопанството се използва 
за демонстрационни дейности и за 
зарибяване на водоемите на 
територията на Община Батак. 

Възстановяването на 
пъстървовото стопанство в село 
Фотиново е добър пример за 
ефективно използване на местния 
ресурс за създаване на нова за 
територията туристическа атракция 
и за цялостното подобряване на 
популярността на рибарския район.  

 

 

 

 

Информация за осъществения контрол по Закона за 
обществени поръчки за периода 19 септември – 11 октомври 
2022 г. 

 

Агенцията за обществени 
поръчки е публикувала поредната, 
обобщена информация за 

изготвените и изпратени на 
възложителите становища за 
осъществен втори етап на контрола, 
чрез случаен избор по чл. 232 от 
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ЗОП и на становищата за извършен 
контрол върху процедури на 
договаряне по чл. 233 от ЗОП за 
периода 19.09. – 11.11. 2022 г. 

Информацията е достъпна на 
Портала за обществени поръчки в 
раздел „Предварителен контрол“, в 
секция „Извършени проверки“ или 
на следния линк: 

https://www2.aop.bg/predvaritelen-
kontrol/sedmichen-buletin/  

Тя се изготвя на база 
направените проверки от АОП и 
съдържа данни за проверените 
възложители, както и синтезирана 
информация за всяка от 
прегледаните процедури и 
направените констатации, с цел да 
се обърне специално внимание на 

възложителите за често допусканите 
пропуски при възлагането. 

 

 

 

#Hack4Oceans намира решения за предизвикателствата на 
океана чрез студенти от цяла Европа 

 
През м. ноември 2022 г. 

успешно се проведе второто издание 
на #Hack4Oceans. 

Генерална дирекция „Морско 
дело и рибарство“ в ЕК събра сто 
студенти от цяла Европа за 
двудневен т. н. хакатон. 
Придружени от експерти в своите 
области, те се обединиха, за да 
измислят иновативни 
междусекторни решения за някои от 
най-големите предизвикателства 

пред океана. Инициативата даде 
възможност да съберат студенти с 
различни образователни среди, от 
инженерство до социални науки 
или морски науки. 

В програмата се включват 
четири теми: океан и изменение на 
климата, морски отпадъци, 
крайбрежни екосистеми и нови 
устойчиви храни и ресурси. 

След 48 часа интензивно 
разработване и сътрудничество 
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студентите представят своите идеи 
пред журито на Генерална 
дирекция „Морско дело и 
рибарство“ победителите в 
четирите категории са: 

Крайбрежни екосистеми 

Този отбор не само 
е  победител в категорията 
крайбрежни екосистеми, но и на 
целия хакатон. 

С техния проект за 
приложение SeaYou те искат да 
ускорят защитата и 
възстановяването на екосистемите 
чрез ефективно сътрудничество 
между индустрията и академичните 
среди. 

SeaYou ще помогне за 
обединяването на изследователи, 
работещи по морски научен проект 
и вълнуващи индустриални 
съоръжения. Индустрията може да 
предостави технологии, 
инструменти и логистика и може 
например да получи полезни данни 
или лабораторни анализи в замяна. 

Освен трудното намиране на 
партньори между секторите, парите 
винаги са от значение. Индустриите 
могат да подкрепят именно 
финансово проекти за 
възстановяване и консервация. 

Морски отпадъци 

Победителите в категорията 
„Морски отпадъци“ представят 
иновативна концепция: POSH 
LABEL (Опаковка за океаните, 
устойчивост и здраве). 

Начин потребителите да 
правят съзнателен и устойчив избор 
на това, което купуват, с етикет за 
опаковката, сигнализиращ тяхната 
устойчивост. 

Нова храна и устойчиви 

екосистеми 

EDU-FOOD е пионерски 
проект, който има за цел да включи 
хранителен режим в международни 
училища в цяла Европа, насочен 
към устойчиво океанско 
потребление. Чрез тази система за 
акредитация организаторите се 
стремят да революционизират 
поведенията и идеологиите на 
поколенията по отношение на 
устойчивите морски алтернативи, в 
кръга на европейската общност, т.е. 
деца, младежи, възрастни. 

Тяхната мисия? Да се повиши 
осведомеността отдолу нагоре, въз 
основа на теоретични и 
практически методологии за 
обучение, които имат за цел да 
преодолеят регресивните 
хранителни навици и да увеличат 
излагането и приемането на 
жизнеспособни „футуристични“ 
храни. 

Океан и изменение на 
климата 

 „The Blue Dataverse“ ще бъде 
взаимосвързано пространство от 
данни и визуален интерфейс на 3D 
карта в реално време, което ще 
позволи масово агрегиране на данни 
с актуализации в реално време. Тези 
данни биха помогнали за защитата 
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на уязвимите морски видове чрез 
проследяване и защита на 
водорасли за използване като 
поглъщащи въглерод. 

За повече информация ТУК. 

 

 

Археологически и термален парк „Акве калиде – Бургаски 
минерални бани“ ще се развива по нова идейна концепция 

 
 

Общинският съвет на Бургас 
прие новата идейна концепция на 
кмета на Община Бургас, Димитър 
Николов за цялостното развитие на 
Археологически и термален парк 
„Акве калиде – Бургаски минерални 
бани“. Нейното реализиране ще 
превърне мястото в още по-
атрактивна дестинация, а за 
проучвателната дейност на 
историческите обекти ще бъде 
създаден нов археологически 
кампус. 

В комплекса на Минералните 
бани съществуват три основни зони, 
които са се развивали самостоятелно 
през годините. 

Първата от тях е 
археологическата зона, която е 
богата на находки и проучванията в 
нея продължават. Предвижда се 
дейностите да бъдат насочени към 
вътрешността на същинската сграда 
на античния и средновековен 
бански комплекс, който в момента 
остава частично разкрит. 

В бъдеще в археологическия 
парк ще бъде оформен цялостен 
туристически маршрут, който ще 
минава покрай отритите 
археологически структури на 
древния град. Това ще даде 
възможност на посетителите за 
близък достъп до находките от 
миналото. За по-голямо въздействие 
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на обекта ще има художествено 
осветление. Видеонаблюдение ще 
гарантира сигурността и опазването 
на културното наследство. 

Термалният парк попада във 
втората зона на Минералните бани. 
В миналото там са изградени два 
басейна с олимпийски размери. 
Изградената преди години 
инфраструктура позволява на 
мястото да се обособи модерен 
термален комплекс. 

Близостта до гората прави 
мястото подходящо за отдих и за 
изнесени офиси за работа. Идеята е 
там да бъдат поставени 19 броя 
бунгала с капацитет за 60 души. За 
тях е предвиден самостоятелен 

паркинг, а система от алеи ще 
осигури достъп до отделните места в 
зоната. 

В съседство на зоната с 
бунгалата ще бъде изградена 
многофункционална сграда за 
учебен археологически лагер. Той 
ще е база както за работещите на 

терен археолози в Акве калиде, така 
и за студенти по археология от цял 
свят. 

Третата тематична зона е 
лесопаркът. В момента там има алеи, 
които са без настилка. 
Развлекателната част разполага с 
маси, бербекюта, детски 
съоръжения, игрища за 
минифутбол и волейбол. Това 
пространство също ще бъде 
обновено като там ще бъдат 
поставени нови атракции като 

въжен парк, наблюдателни кули, 
нови детски площадки, подходяща 
паркова мебел, преместваеми обекти 
за търговия и хранене, открита 
сцена - амфитеатър, тоалетни, 
паркоместа, къмпинг за палатки, 
класна стая на открито, зона за 
демонстрационни земеделски 
дейности с антични култури и 
други. 

Обединяването на отделните 
зони ще даде нов хоризонт за 
развитие на „Акве калиде – 
Бургаски минерални бани“.  

 

Ocean Leaves – водораслите се превръщат в 
„биостимуланти“ за растенията и почвата в градинарството в 
цяла Ирландия 

Ocean Leaves използва естествените предимства на водораслите, за да 
произведе гама от продукти за домашния градинарски и селскостопански 
сектор. Продуктите на Ocean Leaves действат като „биостимуланти“, които 
могат да помогнат за регулиране и подобряване на физиологичните процеси 
на растенията, като по този начин повишават устойчивостта и растежа на 
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растенията и същевременно подобряват почвените условия. С малко помощ от 
ЕС компанията успява да увеличи производството си. 

 

 

Мери Мейлър, основател на 
Ocean Leaves, създава компанията, 
след като открива, че крайбрежната 
ивица в югоизточната част на 
Ирландия, близо до нейната 
резиденция, има над 500 вида 
естествени морски водорасли и че от 
векове те са били използвани като 
хранително вещество за почвата и 
растенията, стимулиране на 
устойчивостта на растенията, 
подобряване на добивите и 

качеството на културите, както и 
удължаване на срока на годност 
след прибиране на реколтата. 

Тъй като частта „плевел“ в 
думата „морски водорасли“ има 

донякъде негативна конотация, 
Мери решава да нарече марката 
Ocean Leaves, черпейки вдъхновение 
от японската дефиниция на 
макроводораслите: „морски 
зеленчуци“. За Мери това отразява 
по-добре положителната роля и 
полезността на водораслите. 

Даване на естествен тласък 
на градините 

Ocean Leaves използва две 
разновидности на водорасли в 
своите торове: Fucus vesiculosis 
(мехурче) и Ascophyllum nodosum 
(възлесто червено), известно на 
местно ниво като feamann bhuí, 
което се превежда като „жълто 
злато“. Известен също като каменна 
трева, Ascophyllum nodosum е 
исторически признат със своите 
биостимулиращи свойства. 
Фермерите на Аранските острови 

разчитат на него от векове, за да 
превърнат пясъка в плодородна 
почва. Викингите също така наричат 
плетения ваксин „златото на 
севера“, което показва 
дългогодишната му историческа 
стойност. 

Използвайки тези водорасли, 
Ocean Leaves произвежда продукти, 
които прехвърлят естествени ползи 
на местни градинари и търговски 
субекти от сектора в цяла Ирландия, 
които нямат лесен достъп до брега. 

Това от своя страна води до 
преоткриване на древните 
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традиции и пробуждане на 
потребителските познания във 
връзка с природните местни морски 
ресурси. Както казва Мери: „Ocean 
Leaves използва естествени морски 
активи, за да постигне успех в 
градинарството.“ 

Малко помощ от ЕС 

Проектът е финансиран от 
Fisheries Local Action Group (FLAG) 
South East, който подпомага малкия 
бизнес като Ocean Leaves да 
достигне до по-широки национални 
пазари. Използвайки Европейския 
фонд за морско дело и рибарство 
(ЕФМДР) по проекта Ocean Leaves е 
закупено необходимото 

специфично оборудване, за да се 
подобри и разшири 
производствения капацитет и развие 
вериги за доставки в цяла Ирландия, 
съчетавайки растежа на 
производството с растежа на 
продажбите. 

По този начин Ocean Leaves 
предефинира образа на водораслите 
и употребата им в Ирландия и ЕС, 
като и допринася за устойчива синя 
икономика. 

Повече информация ТУК. 

 

 

 

 

Набират се проекти по процедура „Подкрепа за устойчиво 
енергийно обновяване на публичен сграден фонд за 
административно обслужване, култура и спорт“ по Националния 
План за възстановяване и устойчивост 

 
В Информационната система 

за управление и наблюдение на 
средствата от ЕС в България 
(ИСУН), 
на https://eumis2020.government.bg/
bg/s/800c457d-e8be-4421-8ed9-

9e78d0a75c39/Procedure/Info/7656eb
b9-a693-4b93-9175-6318308782a5  е 
публикуван пакет документи за 
кандидатстване по процедура 
„Подкрепа за устойчиво 
енергийно обновяване на 
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публичен сграден фонд за 
административно обслужване, 
култура и спорт“ по Националния 
План за възстановяване и 

устойчивост (ПВУ). 

Основната цел на 
процедурата е енергийно 
обновяване на държавни и 
общински сгради, за 
административно обслужване, 
сгради за обществено обслужване в 
областта на културата и изкуството 
и сгради за спорт. 

Общият размер на средствата с ДДС 
по настоящата процедура е в размер 
на 408 414 609,60 лева. 

Общият размер на средствата 

по Компоненти е разпределен както 
следва: 

 По Компонент 1 Сгради за 
административно обслужване 
(Административни сгради) (70%) - 
285 890 226,72 лв. с ДДС; 

 По Компонент 2 Сгради за 
обществено обслужване в областта 
на културата и изкуството (сгради 
за култура) (15%)- 61 262 191,44 лв. с 
ДДС; 

 По Компонент 3 Сгради за спорт 
(15%) - 61 262 191,44 лв. с ДДС. 

Допустими кандидати са 
общини, областни администрации, 
министерства или друг публичен 
орган, собственик, вкл. титуляр на 
правата за 
управление на съответната 
публична сграда (централни и 

териториални 
администрации). 

Дейностите по  процедурата 
ще се осъществяват в общини от 3 
типа, както следва: 

 1-ва група общини – 10-те големи 

градски общини: Видин, Плевен, 
Русе, Велико Търново, Варна, 
Бургас, Стара Загора, Пловдив, 
Столична община и Благоевград с 
общ бюджет от 98 508 104,91 лв. 
разпределен както следва: 

o За административни сгради (в лева 

без ДДС) – 63 344 695,30 – с размер 
на БФП за проект от 50 000 до 8 000 
000 лева с ДДС; 

o За сгради за култура (в лева), без 

ДДС- 15 927 379,54 с размер на БФП 
за проект от 50 000 до 3 000 000 лева с 
ДДС; 

o За сгради за спорт (в лева), без 

ДДС- 19 236 030,07 с размер на 

БФП за проект от 50 000 до 2 500 000 
лева с ДДС . 

 2-ра група - 40 градски общини: 
Враца, Ловеч, Лом, Монтана, 
Троян, Габрово, Горна Оряховица, 
Севлиево, Разград, Свищов, 
Силистра, град Добрич, 
Търговище, Шумен, Сливен, 
Ямбол, Нова Загора, Айтос, 
Карнобат, Казанлък, Свиленград, 
Харманли, Димитровград, 
Кърджали, Хасково, Асеновград, 
Велинград, Смолян, Пазарджик, 
Пещера, Панагюрище, Карлово, 
Ботевград, Гоце Делчев, Дупница, 
Кюстендил, Перник, Петрич, 
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Самоков, Сандански с общ бюджет 
от 91 222 783,83 лв. разпределен 
както следва: 

o За административни сгради (в лева 

без ДДС) – 64 517 482,87– с размер на 
БФП за проект от 50 000 до 4 000 000 
лева с ДДС; 

o За сгради за култура (в лева), без 

ДДС- 12 369 606,34 – с размер на 
БФП за проект от 50 000 до 2 500 000 
лева с ДДС; 

o За сгради за спорт (в лева), без 

ДДС- 14 335 694,62 – с размер на 
БФП за проект от 50 000 до 2 000 000 
лева с ДДС. 

 3-та група - 215 общини, попадащи 
в дефиницията за селски район, 
съгласно Споразумението за 
партньорство 2021-2027 г с общ 
бюджет от 150 614 619,26 лв. 
разпределен както следва: 

o За административни сгради (в лева 

без ДДС) – 110 379 677,43 – с размер 

на БФП за проект от 50 000 до 2 000 
000 лева с ДДС; 

o За сгради за култура (в лева), без 

ДДС- 22 754 840,32 – с размер на 
БФП за проект от 50 000 до 1 200 000 
лева с ДДС ; 

o За сгради за спорт (в лева), без 

ДДС- 17 480 101,51 – с размер на 
БФП за проект от 50 000 до 1 000 000 
лева с ДДС ; 

Всеки кандидат  трябва да 

предостави съфинансиране като 
поеме със собствени средства 
разходите, свързани със: 

 СМР, които са предписани в график 
за изпълнение на неотложните 
мерки в техническия паспорт на 
сградата, както и 

 СМР за осигуряване на достъпна 
архитектурна среда. 

       Предложения за изпълнение 
на инвестиция могат да бъдат 
подавани самостоятелно от 
допустимите кандидати или в 

партньорство, в случай на смесена 
собственост, със 
съответния орган (община, 
областни администрации, 
министерства и др.) съ-собственик 
на сградата, съобразно спецификата 
и собствеността на обекта. 

      Допустими за финансиране 
дейности са: 

 Извършване на обследване за 
енергийна ефективност и 
сертифициране за ЕЕ – 
първоначално обследване за 
енергийна ефективност за целите на 
подаване на 
предложение по настоящата 
процедура; 

 Изготвяне на техническо обследване 
и технически паспорт на сградата; 

 Изготвяне на независима експертна 
оценка, изготвена от сертифициран 
енергиен одитор (лица от регистъра 
по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна 
ефективност) след приключване на 
дейностите по изпълнение на СМР; 

 Изготвяне на инвестиционен проект 
(технически/работен) и оценка на 
съответствието му съгласно ЗУТ; 
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 Авторски и строителен надзор 
съгласно ЗУТ; 

 Дейности за изпълнение на 
СМР/инженеринг за прилагане на 
мерки за ЕЕ и мерки за 
оползотворяване на енергия от 
възобновяеми източници, ако са 
посочени в енергийното обследване, 

в т. ч. всички съпътстващи СМР, 
необходими за изпълнение на 
мерките; 

 Дейности, свързани с набавянето на 
необходими разрешителни 
документи, изискващи се от 
националното законодателство, 
включително и свързаните с тях 
такси, дължими на съответните 
компетентни органи и 
експлоатационните дружества; 

 Въвеждане на обектите в 
експлоатация; 

 Публичност и информация на 
ПИИ; 

 Организация и управление на ПИИ. 

Предложения ще бъдат 
одобрявани единствено, ако 

обследването за енергийна 
ефективност е доказало, че 
приложените мерки ще доведат до 
постигане на минимум 30% 
спестяване на първична енергия за 
всеки обект, както и че ще се 
достигат нормативно изискваните 
нива на енергийна ефективност - 

най-малко клас на 
енергопотребление „В“, с 
изключение на сгради - културни 
ценности, включени в обхвата на 
Закона за културното наследство. 

Планираната 
продължителност на всяко ПИИ, 
включително дейностите, 
предвидени в него, не може да 
надвишава 30 месеца, но не по-
късно от 30.06.2026 г. 

Крайният срок за 
кандидатстване по процедурата е до 
28 април 2023 г., 17:00 ч. 

 

 

16 – 17 май 2023 г.: Семинар за работа в мрежа за МИРГ – 
Начало на ЕФМДРА с акцент върху синия туризъм на FAMENET 
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FAMENET организира 
семинар за работа в мрежа за местни 
инициативни рибарски групи 
(МИРГ) за старта на Европейския 
фонд за морско дело, рибарство и 
аквакултура (ЕФМДРА) 2021 – 2027 
г. с акцент върху синия туризъм. 

Семинарът ще се проведе в 
периода 16 – 17 май 2023 г. в гр. 
Водице, Хърватия и на него ще има 
възможност за обмяна на опит с 
други МИРГ. Организаторите 
уведомяват, че това интерактивно 
събитие ще предложи още 

възможности за: 

         -          Запознаване се с други МИРГ; 

         -          Разберете какво искат да 
подкрепят другите в своите области; 

         -          Научете за анимационните 
техники на другите; 

                -         Открийте някои отлични 
местни туристически проекти в 
Европа. 

Повече подробности относно 
организацията на семинара ще 
последват, като засега FAMENET 
приканва заинтересованите страни 
да запазят датите. 

 

 

Правителсвото одобри предложено споразумение за 
финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост 

 
 

Правителството одобри 
предложение за ратифициране на 
Споразумение за финансиране по 
Механизма за възстановяване и 
устойчивост между Република 
България, представлявано от 
министъра на иновациите и растежа 
и Европейския инвестиционен фонд 

за прилагане и управление на 
подкрепяните по Механизма за 
възстановяване и устойчивост в 
България капиталови операции. 

Споразумението е за 
финансиране на капиталови 
операции по Механизма за 
възстановяване и устойчивост и 
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предвижда прилагането на три 
капиталови инструмента на обща 
стойност 180 млн. евро, които ЕИФ 
ще управлява и изпълни в сферите 
на иновациите, растежа и 
климатичния неутралитет и 
цифровата трансформация. 

Инвестициите, които 
Република България се е 
ангажирала да изпълнява под 
формата на капиталови 
инструменти, са част от Инвестиция 
2 „Програма за икономическа 

трансформация“ в рамките на 
Компонент 3 „Интелигентна 
промишленост“ от ПВУ. Сумата от 
180 млн. евро е общият размер на 
предвидените средства за 
капиталови операции по Плана за 
възстановяване и устойчивост (ПВУ) 
и се очаква с нея да бъдат 
подкрепени най-малко 57 крайни 
получатели. 

Като резултат с приемането 
на предложения акт на 
Министерския съвет и след 
ратифициране на Споразумението 
за финансиране по Механизма за 
възстановяване и устойчивост между 
Република България, 
представлявано от министъра на 

иновациите и растежа и 
Европейския инвестиционен фонд 
за прилагане и управление на 
подкрепяните по Механизма за 
възстановяване и устойчивост в 
България капиталови операции, ще 
бъде изпълнена националната 
процедурата за влизане в сила на 
подписаното Споразумение и 
стартиране изпълнение на 
задълженията, които Република 
България е поела по Плана за 
възстановяване и устойчивост на 
България, в това число 
изпълнението на съответните 
етапни и крайни цели във връзка с 
капиталовите операции. 

 

За втори път през м. декември ДФЗ изплаща на 
бенефициенти средства по Програмата за морско дело и 
рибарство (ПМДР 2014-2020) 

 
Държавен фонд „Земеделие“- 

Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) 
изплати 3 363 867,10 лв. на 
бенефициери по Програмата за 
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морско дело и рибарство 2014-2020 г. 
през декември. 

    Общо 1 028 103,93 лв. са 
изплатени на Изпълнителната 
агенция по рибарство и аквакултури 
(ИАРА) по мярка 3.2 „Събиране на 
данни по Национална програма за 
събиране и управление на данни от 
сектор „Рибарство” 2017 - 2019 г. От 
тях 955 739,94 лв. са по проект за 
събиране на качествени данни 
(биологични, технически и 
икономически данни за стопански и 
любителски риболов, аквакултурите 
и рибопреработвателните 
предприятия), а 37 015,19 лв. са по 
проект „Пилотно проучване за 
любителския риболов във водите на 
Черно море, чрез социологическо 
проучване”. Останалите 35 348,80 лв. 
са предоставени на ИАРА по мярка 
3.1 „Контрол и изпълнение“. 
Безвъзмездната финансова помощ се 
отпуска под формата на авансово 
плащане за закупуване на 

допълнителни принтиращи 
устройства и средства с цел 
осигуряване на проследяемост на 
продуктите от риболов. 

   На Изпълнителна агенция 
„Морска Администрация” са 
изплатени 834 120 лв. по мярка 6.1 
„Интегрирано морско наблюдение“. 
Безвъзмездната финансова помощ се 
отпуска за постигането на по-висока 
морска осведоменост чрез 

разработването на графичен 
потребителски интерфейс, които да 
подпомагат компетентните органи, 
прилагащи интегрираната морска 
политика да вземат адекватни мерки 

и да осъществяват ефективен надзор 
и контрол по отношение на 
ситуациите, възникващи в Черно 
море. 

   833 996,41 лв. са преведени на 
бенефициер по мярка 2.3 
„Насърчаване на нови 
производители на аквакултури, 
развиващи устойчиви аквакултури“. 
Помощта се отпуска за изграждане 
на ферма и риболюпилня за 
отглеждане на африкански сом в 
рециркулационна система в с. 
Близнаци, община Аврен. Тя е 
оборудвана с всички машини и 
съоръжения, осигуряващи 
оптимални условия за отглеждане 
на рибата. Технологията на 
отглеждане осигурява и гарантира 
здравословното състояние на 
продукцията чрез ежедневен 
мониторинг и контрол на 
храненето, прираста и сортирането 
и периодичен преглед от 
специалист за установяване на 

здравния статус на рибата. 

   На община Несебър, като 
бенефициер по ПМДР 2014-2020 г. 
са изплатени 161 987,47 лв. по мярка 
3.1 "Развитие на нови туристически 
продукти и атракции" от 
Стратегията на МИРГ "Несебър-
Месемврия". Безвъзмездната 
финансова помощ се отпуска за 
подобряване на туристическата 
инфраструктура в гр. Обзор чрез 

изграждане на открит паркинг, 
детска площадка и озеленяване с 
цел осигуряване на устойчива и 
екологична среда в рибарския 
район. 
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На местна инициативна 
рибарска група "Несебър-
Месемврия" са изплатени 8 522,14 лв. 
Безвъзмездната финансова помощ се 
отпуска под формата на междинно 
плащане за финансиране на 
текущите разходи на групата за 
четвъртото тримесечие на 2022 г. по 

мярка 4.2. „Изпълнение на 
стратегиите за водено от 
общностите местно 
развитие“.     Общо 210 602,80 лв. са 
изплатени на община Самоков по 
мярка 04 „Подкрепа за 
инфраструктура и услуги, свързани 
с обновяване и развитие на 
рибарската територия“ от 
Стратегията на МИРГ "Самоков". 138 
402,80 лв. са преведени под формата 
на междинно плащане за 
благоустрояване на парк „Ридо” - III 
етап, които включва изграждане на 
асфалтов път от съществуващ 
паркинг, изграждане на екстремна 
велоалея и фитнес на открито за 
хора в неравностойно положение. А 
останалите 72 200 лв. се отпускат под 
формата на междинно плащане за 
обновяване на терен отреден за 
озеленяване в ПИ 15285.8.515, УПИ I 
- за градинка и магазин в с. 
Говедарци, Община Самоков. 

На бенефициер са преведени 
131 027,34 лв. по мярка 1.1 
„Диверсификация и нови форми на 
доход“. Безвъзмездната финансова 
помощ се отпуска за ресторант, тип 
снекбар в град Шабла. В обекта ще 
се реализира значителната част от 
собствения улов. Асортиментът на 
ресторанта ще се допълва от 

външни доставки с пресни рибни 
продукти от улов в Черно море, 
както и други хранителни продукти 
с произход България и ЕС. 

102 828,35 лв. общо са платени 
от Разплащателната агенция по 
мярка 4 „Подкрепа за създаване на 
партньорства, разработване на 
иновативни идеи, популяризация на 
региона за инвестиции и туризъм, 
разнообразяване на културния и 
социален живот, учение през целия 
живот и придобиване на знания и 
умения“ от Стратегията на МИРГ 
„Бяла-Долни чифлик-Аврен“. 53 
378,35 лв. от тях се отпускат за 
провеждане на 2 турнира по плажен 
волейбол в гр. Бяла, а 49 450 лв. за 
еко образование и еко култура с цел 
- чисто море, чиста природа, 
стабилен бизнес в туризма и 
устойчив син растеж.    45 775 лв. са 
изплатени на бенефициер по мярка 
3.1.1. „Екологична и устойчива 
рибарска област“ от Стратегията на 

МИРГ „Варна, район Аспарухово-
Белослав-Аксаково“. Безвъзмездната 
финансова помощ се отпуска за 
извършено проучване на 
природните обекти на морското 
наследство и екосистемните услуги в 
Апсарухово, Белослав и Аксаково. 

ДФ „Земеделие“ изплати и 6 
903,66 лв. на бенефициер по 
Процедура BG14MFOP001-2.017 
“Подкрепа за производители на 

риба и други водни организми за 
преодоляване на икономическите 
последствия от пандемията COVID-
19”. Безвъзмездната финансова 
помощ се отпуска под формата на 

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


                                                        
гр. София, ул. Дойран 15, офис 5 

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

53 
 

компенсации за разходи за 
закупуване на стоки, суровини и 
материали, свързани с дейността на 
предприятието, разходи за 

съхранение, за външни услуги и 
разходи за персонал. 

 

 

Проектът Aspiring Wingsails създава система eSAIL® за 
намаляване потреблението на гориво и емисиите на замърсители 

от риболовните кораби 

 

Морската и рибната 

индустрия все повече трябва да се 

адаптират към по-високите разходи 

за гориво и новите разпоредби за 

намаляване на вредните емисии. 

Проектът Aspiring Wingsails 

разработва, тества и валидира 

система за вятърно задвижване 

(eSAIL®), която намалява 

потреблението на гориво и 

емисиите на замърсители от 

риболовните кораби. Системата 

може да се полза не само за 

европейската риболовна индустрия, 

но и от европейската индустрия за 

морски транспорт като цяло. 

Проектът получава финансиране от 

Европейския фонд за морско дело и 

рибарство (ЕФМДР). 

eSail® - Обещаваща 
технология, тествана на истински 
риболовен кораб 

През юни 2021 г. испанският 
стартъп bound4blue, координиращ 
проекта, заедно с партньора по 
проекта Kyma (Норвегия) и 
Organización de Palangreros de A 
Guarda (ORPAGU- Испания), 
успешно инсталират 12-метров 
eSAIL® на кораба „Balueiro 
Segundo“ както и система за 

мониторинг за следене на 
икономията на гориво. 

eSail® използва твърдо платно 
и всмукване на вятъра. Как става 
това? eSail®, с твърда и 
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цилиндрична форма, засмуква 
вятъра, който отново прилепва 
въздушния поток към платното, 
генерирайки повдигане с ниско 
съпротивление: този тип платно 
произвежда 6-7 пъти повече 
повдигане от конвенционалното, с 
минимална консумация на енергия 

и без механична сложност. 
Тестът и валидирането са 

направени чрез инсталиране на 
пълномащабно устройство на 
риболовен кораб. Balueiro Segundo 
започна да плава в началото на юни 
2021 г., превръщайки се в първия 
риболовен кораб в света, оборудван 
със спомагателна технология за 
задвижване с помощта на вятъра, а 
също и първият кораб, който 
инсталира технологията eSAIL® на 
bound4blue. 

Проведени са две риболовни 
пътувания като морски изпитания 
по стандартната работа на кораба, 
като се измерват енергийните 
спестявания. 

  
По-конкурентоспособна и 

устойчива морска индустрия 

Тестовете показазват 
двуцифрени проценти икономии на 
гориво за риболовната индустрия. 

Хосе Мигел Бермудес Микел 
(главен изпълнителен директор и 
съосновател, bound4blue) казва: 

„Тази инсталация на тестовия 
кораб "Balueiro Segundo" 
представлява голям крайъгълен 
камък за компанията, като първа 
стъпка към бъдещи инсталации на 
по-големи кораби и в различни 

сегменти, като танкери, кораби за 
насипни товари, ро-ро или кораби 
за общи товари. Нашата система 
eSAIL® е напълно мащабируема. 
Ние вече произвеждаме 17-метрова 
единица, напълно накланяща се, 
която скоро ще бъде монтирана на 
кораб за генерални товари, и също 

така проектирахме по-големи 
платна, които предстои да започнат 
да се произвеждат. Активното 
сътрудничество със собственици на 
кораби и институции като 
катализатори за иновации, като 
ORPAGU и Европейския съюз чрез 
подкрепата им за проекта Aspiring 
Wingsails, беше абсолютно ключът 
към това да се случи.“. 

В допълнение към това 
положително въздействие върху 
околната среда за морската 
индустрия, проектът води до 
повишен процент на заетост от 23% 
на служителите на bound4blue в 
сравнение с момента, когато 
компанията започна проекта. 

Фондът на ЕФМДР, който 
подкрепи демонстрацията на 
решението за крило, също помогна 
на bound4blue да осигури смесено 
финансиране от програмата за 
ускоряване на Европейския съвет за 
иновации (EIC). Проектът също 
повлиява изключително 
положително върху привличането 
на инвестиции и развитието на 
технологиите и бизнеса. През 

последните месеци на реализация 
на проекта и веднага след 
приключването му, bound4blue 
подписа два допълнителни нови 
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договора с високопоставени 
европейски корабособственици от 
Холандия и Франция. 

  
Принос за климатична 

неутралност 

Чрез увеличаване на 
енергийната ефективност в 
корабоплаването проектът Aspiring 
Wingsails подкрепя целта на ЕС да 
стане климатично неутрална до 2050 
г. Той допринася за стратегията на 
ЕС за устойчива синя икономика. 

Може да помогне за намаляване на 
въглеродния отпечатък на 
европейския сектор на морския 
транспорт и да увеличи неговата 
конкурентоспособност, което води 
до създаване на преки и непреки 
работни места. 

  

Повече информация може да 
намерите 
тук: http://aspiringwingsails.eu/ 

 
Производителят на водорасли Algaria SRL достига до нови 

инвеститори благодарение на BlueInvest 
 

 
 
В момента океанът е източник 

на само до 2% от човешката храна, 
въпреки че покрива повече от 70% 
от повърхността на Земята. 
Неотдавнашното съобщение „Към 
силен и устойчив сектор на 
водораслите в ЕС“ идентифицира 
отглежданите морски дарове като 
важен източник на алтернативен 
протеин за храни и фуражи с нисък 
въглероден отпечатък. 
Промишленото отглеждане на 
водорасли за консумация от човека 
се е увеличило многократно през 
последните няколко десетилетия. 

Въпреки това, макар и популярно в 
Азия, навлизането на 
производството и потреблението на 
водорасли остава бавно в ЕС. Algaria 
е млад италиански стартъп, готов да 
се възползва от този огромен 
потенциал, произвеждайки и 
разпространявайки биопродукти на 
основата на спирулина с помощта 
на програмата на ЕС Blueinvest. 

Подкрепа от ЕС за 
иновативни компании в сектора 
на водораслите 
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В цяла Европа няколко 
компании разработват 
революционни решения и 
технологии, подкрепящи растежа и 
устойчивостта на сектора на 
водораслите, но често се борят да 
привлекат инвеститори и да 
получат достъп до финансиране. 

Основана през 2016 г., Algaria 
SRL е сред първата група компании, 
които се възползват от програмата 
BlueInvest Readiness Assistance. С 
тази програма, както е известно 

Европейската комисия пряко 
подкрепя иновативни компании в 
сектора на водораслите и насърчава 
инвестициите в авангардни 
технологии в индустрията. Целта е 
да се разработи по-устойчива 
хранителна система и да се даде 
възможност за преход към кръгова 
европейска биоикономика. 

Производство на спирулина 
алгея по кръгов начин 

Младата италианска 
стартираща компания произвежда и 
разпространява силно хранителни 
алтернативни храни и съставки 
(спирулина водорасли), чрез своята 
марка Spireat, без да засяга 
екосистемата. Тъй като 
производството на водорасли 
спирулина има висока нужда от 
топлина, Algaria използва 
иновативна кръгова система, при 
която топлинната енергия на 
биогаза, генериран от растенията, се 
използва за отопление на оранжерия 
през цялата година. Всички входове 
и изходи се рекуперират и не се 

използват суровини. Водата също се 
рекуперира в производствения 
процес, което води до нулево нетно 
въздействие. Нещо повече, Algaria 
също така е разработила 
патентована революционна 
технология, наречена e-pond, която 
е способна да възстановява 

странични продукти от 
хранителната промишленост, 
извличайки минералните остатъци 
и използвайки ги като суровина за 
подпомагане на растежа на 
микроводорасли. 

BlueInvest – коучинг и 
свързване на компании с 
инвеститори 

Чрез сесии на BlueInvest, 
стартиращата компания е 

подобрила своята пазарна и 
инвестиционна готовност и 
специално е работила върху 
цялостен бизнес план, подходящ за 
привличане на финансиране. 
BlueInvest изигра особено важна 
роля в подпомагането на 
стартиращата компания да разшири 
своята мрежа и да идентифицира 
ключови партньори за 
сътрудничество в областта на 
научноизследователската и 
развойната дейност, не само 
благодарение на подкрепата на 
техния треньор, но и на участието 
им в събития на BlueInvest. 

„Събитието BlueInvest ни 
помогна да достигнем до някои 
наистина полезни връзки, за да 
стартираме заедно някои проекти за 
научноизследователска и развойна 
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дейност“, казва Антонио Ида, 
главен изпълнителен директор, 
Algaria SRL. „Изживяването в мрежа 
беше изключително ефективно“. И 
това не е приключило: занапред 
Algaria има амбициозни планове за 
набиране на средства и в момента 
инвестира силно в 

научноизследователска и развойна 

дейност, за да постигне високи нива 
на технологична готовност (TRL). 
Компанията преговаря с банки и 
финансови институции за 
множество опции за финансиране и 
наскоро сключва сделка на стойност 
3,3 милиона евро с инвеститор. 

Повече информация може да 
намерите ТУК. 

 

Риболовната общност на El Palmar в лагуната Albufera във 
Валенсия, Испания, подкрепени от МИРГ се обединяват за 
създаването на прототип на лодка, работеща с електричество. 

 

Екологизирането на морското 
корабоплаване е основна цел на 
Европейската зелена сделка. Целта 
за минимизиране използването на 
изкопаемите горива и намаляване 
на емисиите на CO2 не се търси само 
на политическо ниво. Има и някои 
забележителни инициативи на 
местно ниво, които вървят в тази 
посока. Риболовната общност на El 
Palmar в лагуната Albufera във 
Валенсия, Испания, търси решения 
за екологичния преход и 
екологизирането на рибарството. 
Резултатът е финансиран от ЕС 
прототип на лодка и пилотно 

проучване на електрически лодки с 
екологичен анализ на техните 
енергийни, социални и 
икономически ефекти. Проектът е 
осъществен в сътрудничество с 
Политехническия университет във 
Валенсия. Осемметровият прототип 
на лодка се представя днес пред 
публика днес, 23 декември. 

Сътрудничеството е от 
ключово значение за подобряване 
на екологичното състояние на 
лагуната 

Лагуната Албуфера се намира 
в природен парк във Валенсия. Той 
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има дълга история на човешко 
обитаване и също така е район с 
голямо екологично значение, където 
изменението на климата се усеща 
дълбоко. Риболовната общност, 
активна в района, има исторически 
важна роля в местното управление и 
е една от първите, засегнати от 

изменението на климата, тъй като 
нейният вековен начин на живот 
започва да изчезва. В лагуната има 
около 1000 лодки с размери от 6 до 
12 метра. Някои се използват за 
риболов, други за туризъм, а други 
са лодки за отдих. Хората от района, 
както рибари, така и жители са на 
мнение, че трябва да се направи 
нещо. 

Местните рибари, загрижени 
за състоянието на околната среда в 
техните риболовни райони, искат да 
проучат възможността за 
преминаване от дизелови двигатели 
към двигатели, работещи с 
електричество. Това ще намали не 
само прякото замърсяване от 
изтичане на гориво, но и емисиите 
на въглероден диоксид и нивата на 
шум около лагуната. 

Същевременно за всички е 
ясно, че сами няма да стигнат много 
далеч в реализацията на тази идея. 
Поради това те се обръщат към 
своята местна инициативна 
рибарска група за помощ и 
финансиране от ЕС. Това води до 
сътрудничество между местните 
жители, рибари, научни 
институции, туристическия сектор, 
градския съвет и частния сектор с 

общата цел да се работи за 
намаляване на въглеродните 
емисии. Научните партньори са 
допринесли чрез проучването, 
докато частният сектор е представен 
от местен производител на лодки, 
Calafat, който е специализиран в 
типичните лодки, използвани в 

лагуната Албуфера. 

Всички сътрудичещи си са 
убедени, че този процес на участие е 
ключът към успешното прилагане. 

Пилотно проучване и 
прототип на лодка с електрически 
двигател 

Първоначалната стъпка е 
проучване, разглеждащо 
възможните проблеми и пречки при 
внедряването на електрически 
двигатели, в т. ч. и ползите и как да 
се подобри тяхното приемане в 
местната рибарска общност. 
Местният строител на лодки Calafat 
строи прототипа по модела на 
традиционните лодки, които 
обикновено се използват в лагуната. 
За бенефициентите е важно да 
работят с местния традиционен 
производител на лодки, тъй като 

този занаят е друг застрашен сектор. 

След това прототипът на 
електрическата лодка е тестван в 
лагуната Албуфера с цел да бъде 
възпроизведен на риболовни 
кораби, туристически и 
развлекателни лодки. 

Проправяне на пътя за 
намаляване на емисиите на CO2 
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1000-те лодки в лагуната 
работят средно 300 дни в годината с 
до четири пътувания на ден. Ако 
електрическият прототип трябва да 
бъде репликиран във флота, 
Albufera щеше да очаква възможно 
годишно намаление от 1074 тона 
CO2 емисии. Друг важен аспект е 

намаляването на шума. Сегашните 
дизелови двигатели на лодките 
могат да достигнат 92 децибела, а 
електрическите двигатели са 
изключително тихи, така че общото 
шумово замърсяване ще бъде 
значително намалено. 

На 23 декември 2022 г. 
осемметровият прототип на лодка се 

представя пред публика. 
Проучването и електрическият 
прототип вече създадоха обществена 
осведоменост за предимствата на 
преминаването към електрически 
двигатели. Бенефициентите 
започват да виждат плодовете на 
работата си, тъй като други 

публични институции вече 
предлагат финансова подкрепа за 
преобразуване от дизел към 
електрически. Следователно 
проучването и прототипът могат да 
се разглеждат като история на 
успеха, която проправя пътя за 
истинска промяна. 

Подробности: ТУК. 

 
 

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ВРЕМЕННО 
ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ НА РИБОЛОВНАТА ДЕЙНОСТ 
ВСЛЕДСТВИЕ НА АГРЕСИВНАТА ВОЙНА НА РУСИЯ СРЕЩУ 
УКРАЙНА 

 

мярка 1.9 “Временно 
преустановяване на риболовна 

дейност” 

Дирекция „Морско дело и 
рибарство“ – Управляващ орган на 
Програмата за морско дело и 
рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани 

желаещите да представят проектни 
предложения по Приоритет на 
Съюза 1 „Насърчаване на устойчиво 
в екологично отношение, 
иновативно, конкурентоспособно и 
основано на знания рибарство, 
характеризиращо се с ефективно 
използване на ресурсите”, като 
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ОБЯВЯВА процедура чрез подбор 
на проекти BG14MFOP001-1.026 
„Временно преустановяване на 
риболовна дейност вследствие на 
агресивната война на Русия срещу 
Украйна, която застрашава 
сигурността на риболовните 
дейности или възпрепятства 
икономическата жизнеспособност 
на риболовните операции“, мярка 
1.9 “Временно преустановяване на 

риболовна дейност”. 

Целта на настоящата 
процедура е да осигури възможност 
за компенсиране на икономическите 
загуби и да се подпомогнат 
собствениците на риболовни кораби 
и рибарите от преустановяване на 
риболовни дейности, за 
преодоляване на негативните 
икономически последици, 
вследствие на агресивната война на 
Русия срещу Украйна и да се запазят 
работните места в сектор Рибарство. 

Проектите по процедурата 
следва да бъдат изпълнени на 
територията на Република България 
по крайбрежието и акваторията на 
Черно море и р. Дунав. 

По настоящата процедура 
режимът на 
държавните/минимални помощи не 
е приложим. 

Процедурата за предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ 
се реализира с финансовата 
подкрепа на Европейския съюз (ЕС) 

чрез Европейския фонд за морско 
дело и рибарство (ЕФМДР). 

Общият размер на 
безвъзмездната финансова помощ 
е 2 525 998 лв. 

Финансовата помощ по реда на тази 
мярка е: 73,26% финансирана от 
ЕФМДР и 

26,74% съфинансирана от 
националния бюджет. 

Максималният размер на 
безвъзмездната финансова помощ за 
един  проект не трябва да 
надвишава 200 000 лв. на риболовен 
кораб (в това число компенсация за 
екипаж), а минимален размер на 
БФП е неприложим. 

Интензитет на безвъзмездната 
финансова помощ – 100%. 

Максимален срок за изпълнение на 
проект по настоящата процедура е 
неприложимо. 

Допустими кандидати по 
настоящата процедура чрез подбор 
на проекти са: 

а) собственици на риболовни 
кораби на Съюза, регистрирани 
като действащи, които са 
извършвали риболовна дейност в 
продължение на най-малко 120 дни 
през последните две календарни 
години, предхождащи датата на 
подаване на заявлението за 
подпомагане, a когато риболовен 
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кораб е регистриран в регистъра на 
риболовния флот на Съюза в 
продължение на по-малко от две 
години към датата на подаване на 
заявлението за подпомагане, се 
изчисляват минималния брой дни 
за риболовни дейности, изисквани 
за този кораб, като съотношение от 

120 дни през последните две 
календарни години; 

или 

б) физически лица от подсектор 
„Стопански риболов“, които са 
работили в морето в продължение 
на най-малко 120 дни през 
последните две календарни години, 
предхождащи датата на подаване на 
заявлението за подпомагане, на 

борда на риболовен кораб на Съюза, 
засегнат от временното 
преустановяване, а когато рибар е 
започнал работа на борда на 
риболовен кораб на Съюза по-малко 
от две години преди датата на 
подаване на заявлението за 
подпомагане, се изчисляват 
минималния брой дни работа, 
изисквани за този рибар, като 
съотношение от 120 дни през 
последните две календарни години. 

В рамките на приема по 
настоящата мярка, кандидатите 
могат да участват с повече от едно 
проектно предложение, като следва 
за всеки един свой кораб да 
кандидатстват за подпомагане 
поотделно (т.е. за всеки свой 
риболовен кораб един кандидат 

подава отделно проектно 
предложение). 

Безвъзмездна финансова помощ се 
предоставя за дни в които не е 
извършвана риболовна дейност, 
които са изминали към датата на 
подаване на Формуляра за 
кандидатстване. 

Проектните предложения 
подлежат на оценка за 
административно съответствие и 
допустимост и на техническа и 
финансова оценка по процедурата в 
т. 21 от УКИ. За финансиране ще 
бъдат предложени проектните 
предложения, по реда на тяхното 
постъпване, до изчерпване на 
финансовия ресурс по процедурата. 

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 
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подаване на проектни предложения. 
Допълнителни въпроси могат да се 
задават през ИСУН 2020. 

Няма да се дават разяснения, които 
съдържат становище относно 
качеството на конкретно проектно 
предложение. Няма да се 
предоставят отговори на въпроси, 
задавани по телефона. Няма да 
бъдат изпращани индивидуални 
отговори на зададени от 

кандидатите по процедурата 
въпроси. 

Крайният срок за подаване на 
проектни предложения е 17:00 часа 
на 30.03.2023 г. 

Пълният пакет документи, 
условията за кандидатстване и 
условията за изпълнение по 
процедурата можете да 
намерите ТУК. 

 

 

БУРГАС ОТБЕЛЯЗВА ЙОРДАНОВДЕН С МНОЖЕСТВО 
ИНИЦИАТИВИ 

 

Десетки са всяка година 
желаещите да участват в 
Спасяването на Светия Кръст, 
скачайки в ледените води на Черно 
море на 6 януари, Йордановден. 
Самият ритуал символизира 
кръщението. Желаещите да се 
включат смелчаци трябва да имат 
навършени 16 години. Записването 
ще се извършва в самия ден, от 10:00 
до 11:15 часа на Моста, само срещу 

представяне на лична карта, 
документ за актуален медицински 
преглед (медицинско) и подписване 
на декларация, с която участниците 
поемат отговорност за 
здравословното си състояние. 

Честванията за Йордановден 
ще започнат още в 08:30 часа в 
петък, 6 януари, когато Негово 
преосвещенство Агатополски 
епископ Иеротей (викарий на  
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Негово 
Високопреосвещенство сливенски 
митрополит Иоаникий) и 
бургаското духовенство ще отслужат 
празнична Света литургия в храм 
„Св. св. Кирил и Методий". 

На тази дата, пак по 
стародавна традиция, се освещават 
военните части и бойните знамена 
на българската армия. Смята се, че 
този ритуал бележи началото си 
през 917 г., когато преди битката 
при Ахелой е извършен първият 

водосвет. 

Благославянето на бойните 
знамена на Военен гарнизон – 
Бургас от Негово преосвещенство 
Агатополски епископ Иеротей и 

молебенът за здраве на българското 
воинство ще започнат от 11:00 часа 
на пл. „Св. св. Кирил и Методий“. 

Хвърлянето на Светия кръст в 
морето ще бъде от 12:00 часа. 

На 6 януари се навършват и 
175 години от рождението на поета 
революционер Христо Ботев. Той ще 
бъде почетен с цветя и венци в 12:30 

часа пред бюст-паметника в 
Приморски парк. 

По традиция на 6 януари откриват 
своя съвместна изложба трима 
бургаски художници адаши - 

Йордан Маринов, Йордан Петров и 
Йордан Ангелов. Това ще стане от 13 
часа в залата на Дружество на 
бургаските художници. 

 6 януари - ЙОРДАНОВДЕН 
(БОГОЯВЛЕНИЕ) 

и 175 години от рождението на 

Христо Ботев 

 8:30 часа 

Храм „Св. св. Кирил и Методий“ 

Празнична Света Литургия по 
повод Йордановден 

(Богоявление) 

 11:00 часа 

Площад „Св. св. Кирил и 
Методий“ 

Освещаване на бойните знамена и 
водосвет за здраве на българското 
воинство от гарнизон Бургас 

 11:30 часа 

Площад „Св. св. Кирил и 
Методий“ 

– ул. „Александровска“ – ул. 
„Алеко Богориди“ – Моста 

Литийно шествие за спасяване на 
Светия кръст 

 12:00 часа 

Приморски парк – Моста 

Спасяване на Светия кръст 

 12:30 часа 
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Паметник на Христо Ботев в 
Приморски парк 

Тържествен ритуал за полагане на 
венци и цветя по повод 175 години 
от рождението на Христо Ботев 

 13:00 часа 

Ул. „Александровска“ № 22 

Дружество на бургаските 
художници 

Изложба „Богоявление“ 

Йордан Маринов, Йордан Петров и 
Йордан Ангелов 
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